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ه-و.الاولىسنوا.ت،،فياوراةاقراءعرفها(ناقدالادابءامنزالمصالماضيإعددانقديتولى

ضعوو،واعيةعميقةدراسة"الادبيالنقد"فوعاتروودرسالذي،مصطفىشاكرالاسصاذ

معلةمتسلوحدةمنهبجعلكاقوالفي،العددلذلكر-رالترررئاسة"رسمتالذيالتصميمعلىيده

.بانجازهوعدوااوبهماكلفوأتقديم"عنلحغااخرفيوالنقادالادراءمنعددتخلفلولا

،وجودهوفرضقدبهتنتالذفيالحدلثاشعراهـلىاكثرهاجديدةبقصائدالعددهذاويحفل

الحديثالنقديوجههااكبماخذالماأزاءيسيرةهينة-لتغلىوالتياليهوجهتالتىالمأخذمنبالرغم

.التقليديالعموديللشعر

وان،الجنسينمنانلامتقاسمتهافدالعددمذافيالقصصيةالمادةانالقارىءبلااحظاوشوف!

منقضبتجنعكسىالذيالاجتماعبىالقح!لىرفبع،نمنلموذجانالسمانوغادةعزامسميرةقصتي

(وسارتروالرياة"فوار"انادوبوسيمونكتابمنالأخوذالف!لاص،.العاصرةحياتن،قضايااهم

لانها،المعاصرالانتاجفيلهامثيلاقراناةا!افذة"علاؤفصةيرويالسيرةاًدبمناخرفنموذج

.الفريدةالعلاقةهذهمثلتبنيمانادراوالفكريالروحيالتفاهممناسسرعلىتقوم

ف،ن،تولتسمويعبقريةعنشاهلبحث؟ومنهامحدودةالعددهذافيالابحاثكانتواذا

مادةعلىالكتابفيهايعلق"مناقشات"من:بةفكراثارةبكلزاخرةالمعتادةالمجلةابواب

الى،القراءاذهانفيالافكارسمتكملاومقو.4متممةملاحطاتويوردونالسابقةللاداب

نأملفراغافخلف.الزعنمنفترةاحتجبقدفش،نبابوهو،"الغربفيثقافينثاط)ء

يعرضهاهامةادبيةلقضايااثارةفيهإو"العربيالوطنفيثقافينشلط"الى،اخرتدمرةيعودالا

لترويجهاتعمليفةمفىقيمبينلبنانفيالصراعقضيةواولها،العربيةالاقطارفيالمجلةمراسلو

هياصبلةحقيقيةوقيم،نتاجهاو(حيهمنتستمدانينبغيالذيالمجتمعقضيةلاتعيشفعة

مضطرةنفسهاالمجلةتجدذلكوبعد.العربياللبنانيالوجودبمعطياتالعميقالتشبع!حصيلة

شخصيا،اوخاصايبدوقددمثقفيمراسلهاكتبهموضوعامامالمجالافسماجالىاضطرارا

هبى،الادببىنشاطنافيتبحثانينبغيظاهرةيعالجلانه،عامموضوعوواقعهحقيقتهفيولكنه

عة.ممثروغيرلنزواتارضاءشهرذاووراءسعيا"وافتجنيالتلفيق"ظاهرة

يهـؤملون.ماكانواوالادبيةالفكريةالمباهج،منالعددهذامائدةعلىالقراءيصيبانفنرجو،وبعد
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لا!تنبي-طرهذدمثلمنلحخلةفي.الاكسباكأإلسمواتمصطؤىنضاكر!لم

:يقولأن

رحشتصموجراهاالقوملىمحهروشواردهـ،عنجفونيءرولأزام.لفكرفكرعداءن5أعنفلسخ

لقد.والاخت!امال!هرءلىالفضطالاثريغنىولقدالذىالر!ر-لهذاكل.مثلبويعرفها،اغرؤلهمامقولة

4للاحقايطل،لكن"وظلولونتفس!راًلفالنقديمنحهذلكمع،اناضولى.احرفاكانمنذ،الحرفبظمأابتلى

فلاالاصولعضةعندويطل،تكوينهفيمسبقالىؤثرفلا.اليهامادعينا،التجربةفهبندخلاننقبل-لذلكاو-

التاصلة،القيمعلىيلوبورظل،الطليقالفلكعلىلهءلعبساثاغراءولا،النقديغرينا،((الضيقالباب"يشوقنا

بينم،،اخرىوماربوووصقيوخيراوفلسفةوحقاجممالا!مريدشيطانبألفتهذى

الافق.فيجديدةشواردوراءالمبدعونار،!،،والنقدادراسةاأرهاقزخاتمالهذااليوأعترف

ادرإسلى"-لالدكتوراخىءافاجيأنهممتولقدبالنقد.اًكفراني،هذامناكثراعفرفبل.سفرعلىوانا

بهواذا،عل*هذاكفرىتحملالادبيالنقدفنلعددهب!لمةالخىاق)برأالذيالالهدرب.ابداًعسبيلبهيوماآممتما

فهـ،هـ:طاالنقدأنكركنت!النقدنقداكونبانيفاجخنيوو--د.--كأا)طوكلزا!فر،لسفوحتمرلا،يعيدهثم

الركب!احنقدافيأقعذااز،وهـنناقدصنفهمذاؤكم،قممبعدقممالادبفيخلدت

حضجفة.أريماذءر..فعرؤكاقرأ-لهثمالعددقرأتوقد؟هىالمنشلىدرةعندهناكالنقادمكأنوأين؟ثقا!

،ربتهتفكرخةع-مرينالعددكان!للقضاءاختيرحينر-وهالزريهو،بم-زانقدوالتالفنيمتقوأناليليخيل

عددهوفما،وحذارريثاوان.إ.لا:انشفةبعدشفة-ؤ-ربهءاىءا-والنقادالمبدع.لمونقدفنبينالحدود

لا،ت-فشبءلىالن!يذحقشعرلا.ق!تىلا.كالاعدادلو-كمدانثص"4برت!بنالش،1ءلى،انهم.طريرقفييلتصنلا

..سوسنحاكؤرةلا،طيببركةفي.نستحملممة3دعالم!.لياوألىإوومادذواتجاهامنطاقا-التضادصح

وفكرورزازةزقبورحثةصبينبعدمقلبجبينولكض"ا!،و.ور-ور-،بشرالضجع)"الترابمنتنطلقثورة،مبادهة

الحم!ات""يتيرو؟القفير،القفيرءلىيقحمذاومن..ؤدنا!هـهءض-،ا)ىأدء-ويالسور،لبتصحعتر،فعلةفردقدالنا

لكني-و/؟لسض"الاوحدادوعها-ة.نالمسنوالحطفي

اكهحا!!!ننقيإ!!ل!لمنببخىؤحيتداتربهببالخلق نارى--ت-
...ارغادخول5155،ءحبا!سمو"القمم

از--تبيتشارأ.ينالمواز5.05عملبةواما"حالعلىحالا

امطإلىسئنالشىاوررسثبهعاأطشغهألض!ليزرؤبرليرالروررئاسةتحماول،القزادما!دد.صاتداء5عمتزصا،تحل-)بفزحفالنقد

..!..ر....هوء-صولاالجذودالى ...11ا،دابروثالماشخالعددأتصر"الحابهذاجدلمددهمما005إ.الجذور

ححمادهاللأنالخيررغبةلهـ!ارك..1أورددت!بدبلبر-قيداداحوالىبهاؤالت!لو،!ثوهداًلاكماالقح!ح!5،يعبرانالفنونصر

(،صذا)موكاكس!ى.بيودإئاعكمئىأء-دد-افخمصلكلفافتقدم...از!سهمل)قراءالهـهـةهذه5،الذاتيعيئ،التعبيراجمل

نحن...،.....،..ءجد."حريهيكونان

بلألبكتهتادئظلعاًلعدرلنارو،كالمكا-ونماليلم!أكتعثمكجحاد(-.ب!صولااآنجدنقدرابعدلهمد"افياكواأء+قالالت-اولتلاااًلنقدواما.كالظهيرةة2

....هتدءررفىتسهحدلىدذاهخصوعن.هرانهابسضءخرشفهاطاقلو-احهجنالمدى
......هة...-!......؟ي3الذاتىمنينتقلان-المدى

الو!رفتتعىلتنهملولممفامة!ااقاا.الإلرجمبزاوشهغنا11إلنعدل5التجربةمن،ضويالموالى

ولعوفيويولانابياطالنتريرإوالذليعاىرالقخمحرخاماحوهزررقخش.الهارىلدن51دةالقا!الىالفرد.بة

معلحعلنالان.لكفيهذاهذهوصوليتأخرالاترجو3رعاوكأغلرلط.لابحات،1أبولفضائدالمسى!ا.ةتبقى.والمذهب .......نرالخا.هـالمقالاتمتنوارمنصعابد،1بينهما

تقتنئى،صخمغيرانياضىأ*اولااشهرسهيرثلاته((تحامسرلهادممماألامطابتحربةازها!ب!دايحولحتيالطبيب

مخات،تثور،تصطد،.والاؤ-!امضينا،نجاحهاءلىانفسهمالقراءحكمفاذأ!فيكونكن.تقولبارئة
م.السالقةخطتن،الىعدشاالمبدطراحسبومخأ
زمزمهعنكثرالصدون
الهادحةألكرلسملبيةفضه!لتهآ"الاداب"أولابوحدالاتران.آلنقاد

خرجتلو.وماذاهذافييظهرنقديمقالىكلالمجلدصاحبادارةشدفع)1(دومااوانبلىع.القاعدةلا-

من،انااوانت.بالنقدتكلهمانت.3الذيندلادباءتدفعهماكانتالبابي!وى..ثمللناقدسابق

ببعضالبحرانهذا!ه!ممممم!!وتركفيوالتسبيحاللعن
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الاختلافوليسالفلكهذاضمنفقطوزواًياه،نظرياتهبعضفحسبذاتيافىان؟قيمةلاؤرارقرصتناتلكالشت؟الجراح

وأعما!اخرىابعادثمة،وحدهاالكلةمفهومفيالاختلافنتيجةقيه-و؟لكل"اًلعدداًماماقفانان.عا!،هذههـحاولتىفيمأ

..ذلكوراءشتىوستوياتور-نفي"طلاتخذلهاسويةنقدرةبنطرية-قوىقيممافيه

مقالهفيبفولهوليستشهدوا،مدافعينالاستاذتلاميذالىوليركضبيناص-عهاازيمن5كاملةجمنظومةأحيكإئار.ابحاث

.."الشمسنورنورهاثردنقدالشرارةنورنورهناؤدمايت!ص!ىاكثرما"محب،حولكنالتطبيققاعدةلتكونلاالاحرفهذهيدي

البصرارجعئمقطورمنترىهلالبصرفارجع))سدفااقولدهؤلاء.ات-4أفي"تشيوس"خيطاو،الاقلعلى،ديوجين

."حسيروهوخاسئاالبصرايكينقلبكرنينإءيبجنؤاجىذلكتفرضالشكطهىوماد.نهالعددحلبيعة

هـذهتماكل"وهلالم"وذظرالنقدهمومولكنهـ،،فنينتاجمن

ا!ءررك!ا:اًفورازمةفياًاداًئمعبد4عبد"إالدضر!ولظر!حبكل،اللونكالطر،تهمىالتي

4ات،العمهبئةالقوميةوالنطرةالمنظمالفكرمنقينكا"لبنيانوءنابرداءبب!لجسالنقدانليؤمنونالذينمنأوانا

اةوهـكااالافقالىالنفدبمشكلةيثالذيالعددفياًلموجدالمقالرور--!بىترأحتلو،ءلمايكونليكاد،الفنموضوعهيكن

الاديب:وتراهجالنتتجاهثولىهينسىاندون،رسالةالىاًلسامي،بالذوقل-صاف.النف!لى!جاهلاوالعلمحدودالترإضي

منيجعلاق(براويستخلوربرازنيعجمان))ات؟جفي،المنقدفمهمة!وولا،الخالهىافنباالخاقن5هووما.فحسبالادبى

نضارةالىابديةصبوةيخدقان"،متفدمامتجدداعملاالادبيالعملضاعأنطلاقةولكنه...يبعثولئيوموالديائالقيمرب

."الوجودونسخالحياةالرب!لرنجطهالفنيألاثرضمنموضوعيةعينرحلة،كشاف

معيرهاالى،رسالتهاالىالموهبةفي!ان"الاديبتجاعالنقدومهمةالجطلقيقيمتهالىحية،متكاملةوكوحدةالجدلى،المتفاعل

مارستطيعاقص!الىبالاديبيصلان"،(!اتكونهانينبغياًدذبماريخيالظ"الحياقيدورهوالى،جهة"منوتجربةتعبيرا"

.نجربةمعالتواصلالىالاديبيردان""الوجودقيمعلىتفتحمنخلال-"نالانسانيمكانهوالى،ثانيةجهةمن"الاجتماعي

ثغراتيملأان))"عامةالانسانيةدلملتجربةالاتصالوالىالادباءمننجبره...أولئككل

وانشغالهتمذ!"بحكمالاديربيطيقهالاالتيالكليةالشاملةالاطلالة؟بهدينوهل؟المص!،حهذامنىيقبلفهل

...بر؟ا.الص،قيمةالىظما،جوعصرخةاولاكلهالعددكان

ا،االانسانيا!تؤةجمعا)قوميةالانطلاقةيربطان"..اخيرااكقدوء"مة،عاجهثمةكان.تربهضالتبالفنونزاحمةفيغائبفن

هـصالةاكرهء،يريدكلوضع!يوحامياحافزاالادبمعيسهمان"شكللففيتقرلكنت.ازمةفيانهاوعلىالنقدتخلفعلى

.إ.((العارءقىالقوميةال!ركةفيللاف،نواخرامومحبةصرقال-هـر.ليؤءنصخا!ىضوعيمونقدالىحاجتنا،فيه

وا.نحبلميشرص!اوعضويذا.نياء،أتهمنقآتيةاديرنااكقدازمةاماددالورفيكانتتلك.الاخيروالسطردلكيحكيألاول

الذيالموقفهوالصحيحالنقديوالموقف.ممينةنظرةخلالمنتحليل.الاولىالحقيقة

واحد:آنفيحاوتينبجمعقلامالا.هةالمطلالنقطةحولخصبالقاءثانياالعددوكان

ج!هـالمستطاعالموة.ولحةالجماليةا!قوارومنمجموعةنطبيقالاولى.والجادالسطوحجاوزمعطمها،المشكا"فيحوءتالي

وادقيمالادبيارراجفيدكنشفهاالتيالجطديةالقيمربط:الثانية!--بتلكجديشيءالىالجديالوصوليصلانأراد

وخير.حقمنللحياةالمثلى.الاخرىالحقيقة

وفيالوجود،فياخرىافاؤ2تستنرقءلينانه،ايماظينبضوالمقال!يهت*امامالادبىالنقدلوضعمحاولةثالثاالعددوكان

القورةإصفحاتا.فلكاءطىماهوهذاو!ل.بلذاتالقوميالتكوين.المبدعال!نفيولاالمهدورالمخوافيلا:العادلةالبديعية

الداذم:عبدفالدكتور،الفكربمماالنظربمماالطابعوالرجم-تيمةالنتفيفلاالايجابيةيةالقوهرسالتهوامام

بةدرالنفدالعرب!9أزمةمنكائنهوفيماالعميقالمبحثيبحتلم-اًفبالثالثة"الحقيقهيتلك...الشذوذتكريسىفيولا

افائ!اا)فراـواقعاترك.النقدعله.بكونانمايجباليءافوجه.مافيهأنباروهيالعدد

سمو""أزمةعئيدهفالازمة،نصبهلذيالاخرالافقالىالاعبنلميرفعالاسطرلحلىاكفديةاك!كلةيحهـدباناًدريسالدقىورتكفلوقد

وطرائق.وادواتوسانليزمةلا،النفدبةالاهداففهمفيقصوروازمةف-؟ير؟زهـاانمنمكنهماوهذاطويلةسنواتعاشهألفر.الاولى

اللهجةو.نلك"لابد"و(!يجب"كلماتاسطرهعلىكثرتهناومني!بممااكثرعاشهاولعله.المؤلمفراغهاويبرزمحكمةموجزةكلمات

.الموجهونالاساتذةيمرفهاالتيالرسوليةالتفريريةيرن(:ءالحاور"و"الموتورين"تعرفواقعيةشظاياقلمهفعلى.تماشاًن

العربيسقيالانطلاقةمنكجزء،القوميجانبهافيالازمةبحت-2اوحبهمسة"يرلمضفلايص!راًلذيالكتابوظسي"المداحين"و

العمليةضمنالبحثواهمل،/القوميةالقيممنظومةوضمن،العارمةإ..."حنار

بينالعنوانعلىقرنحينعامداذلكارادانماولمله.ذاتهاالنفرحرفاًشراق:دومابهتميزالذيفىكانففرلعيمةالاستاذواما

سوفالذيالخاصالاتجا.الىرمزا،عربيبكلمةنقدكلمة،بحثهيدي"والكلمةبالنقد"اطافالث!هولهنعرفهالذيجوء.روحوصوفية

تعودناممارائعةالمكينالمكينالقلمهذالناقدمالاطارءـذاوضمن،يطرقالتحطالكلمةمعجزةاله.مرهفةادبيةورائعةعميقةقصيدةكلهفالمقال

مسشه.علىفيثور"الكامةقدسبة"يملنثمشتىعواًلمالاحرفمنتبدع

اًلحديدالمنق!دنظرفىالحديدالشعر؟الانانصورةانها،الاهواءرغوةفيجرجرتهاوعلىالفحثى

...نفسهالناقديخلق،مايكتبفيذفسهالكلالبيخلقفيماوهكذا

جنينة،وبألف،وراء.الخصبمنبموامةيعدعريضعريضاًلعنواًنبينيختلفالكلمةمفهوملان"ذاتي"و(9ذوفي"والنقد،ينقيدفيما

يختنقانمايلبثالاملهذاانعلىأمندودالرتورهووصاحبهفكيفللجميعمشاعاالكلمةمادامتسيكونوهكذاكانهكذا".وانساناًنسان

تطوىةلجريدمفالالىاهـاداًنماالرتوركأن،الاولىالاسطرعلىنغسهمنبينكالتفاوتالناسبينوالمزاجوالذوقالفهمفيالتفاوتداموما

الشعرفاق2وراءوالعمقالبحثالىقصدقدأحسبهوما،الصباجبعد.."نوركغيرنورهمالذينهعنفداييجديكولن.والشمسالثرارة

المرضىفيترددكانففد!اولا..الجديدالنقدموازينفبمالجديدواستقصاءعلمفييمشيولابحثالايكنبكعادتهنعيمةالاستاذان

كنب.عمااما("ابسكنتا"ناسكمنرائعةموعظةالمفالهذاعلىلبشنا.ئن

بعضلدىالحديثالشعرموقفحولالافاكيهبعضاستعرضلفدبذوفيليساولاالئفدانذقولانبدفلاالفرةعلىالحسابشئنااذا
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...(الصبودع!)و(حجازي)عنمغنللهاخرىلجربرةوادلا!ما:فيالشعرهذاقفيةعرضثمالمنزمتين

و!وكلى-"ا(الجدربالشعر))علىالحديتالدكتوراجملودد.ف!.!لمحاهزاسنجابةهيالجدبدةصور.نهان-ا

ةتهمرب"نجادب))انهنفولأنالاصجولعل،شمرلاالأاشعار)ءاور"."بىةسكلن!يرمنادنبد!لالغيرتفدالمريبةالمقليةان-2

داموما..اك،1؟!11"اسي)،شكلهالأحةوا،،ر*دتتهلمورولجد.إدة،الب،ردالتفريريالشعرعنببننمدوبماالجد.بدةالافكادمعفيفقبما

ا*-د"ةحعاةفا1ال!يمةإخجرل!،الاحرة4مملصبقللمالجدبدالن!عر.ءوليقيةوحدة،ا(التفميلةاءعلىالمجدديناعتمادسببوهدا

نضاعر،قوافينغرضتهمذهبا؟خلقلم،الام-ا!تيهارموضعفينجبارانه((-"ت-مربفطابةا)ايللمحافلمذةوزءلمر-اومداىمالشعران-3

فيجذرياصتلتطوركلالى"التقهـاًلمجد.إ/د"يتنبهانبدور.لاخت"اولن!4الانانمناجاةمننولحاممثيرةحالاتفيامبحبل

..الختطر.استمريالمذ!بمنفيمةءن،عبرتطوركلاي...اًلتى(ر)لنفط-انديجبالأنللت!موبولكنهالخواصمتعةيمهـالشمرلم-،

الاني.كلبة(الغصاحةنثرط)البسيطةلذتها

كل:إدلجدالتسعرامحدورلدكأوراوانتقد

القديرمالئقدفيجديدةؤطرة.الم.ورالمر-لابهالىفصل!داوحدةا(النفعيدة)ان-ا

الادو!لجههـهتقديريإنردادوالاء:،!لىا!انتورالدلممرةافرأء!.المحامنلكافةتصلحلاالج!إدةالصورةان-2

واعنترف.وعقولاانفساويذشءيبنيالذي؟لريملفياشه.التمكن.السذشأبعضاإنهيسءفدالجديدالشعران-3

.-الكببرإن2-احبوقلم،نفدإ-ةادبيةسلطة!رورالدكتوران
انهاشكوما-ليفتحتؤدابراالقد!3النقدفيالجديدءنظرتها)ان

"ج!يدةنظرة"انها.البحثمنجدبدةأفاقا-ايضا/لفيريفتحتقدبرحشهالىاعودان،الفقالمجالعلى،هناهانيوليس!).وامترم

)فوللاؤكأالالمفآان.وعميقوطرإف،م!ج!لأم!ا!ء!ةمىءار*لانىا،دالابإالىافتيمانالاقلعلىواجبيمنولكنوالايضاحبالتوسمة

ؤبها..اساسالمد!بورةالموضوبمبة،الح"بدالدرىهدافيممنازةعلميةات.رقضيةنناول،اكنه(ضوءلونفركادة!الاعماقوالى،اهمل

...النناولو،صيالفحهلاكبالسطحالتناول(الجرريدلناقداوهو)الجدير!

المحاولاتبعضرفأ-داسالدءنورشغء3وور.الفطنالذكاء
بأعصابهو!كلةالمتيبطلاانهلت!طانك.هـ.الشعاملالكليلاالجزئي

الهرنالئالت؟لمحيالعربيالادبيالنعدانئدلماذا-غيرهلدىالاحرى

..؟............،..طرهـقلمهعلىوركن

.!عآنترإآيدصوورهـىلنرنرو-تارن-،بلوررت)اورر-مروب!لساء!!بلىشظةر!،4)"أدنتخاًراراليارود-!رةاالىهرلي!ةاماللإةاننيجةيىساولاالجد!دفالشمر

عذااكباوآت!ةء؟الاثجةالئفاء-ةلامؤثرات،المسابرةلا،1(ة،ومة،ار*هكااالابن،الابنول!"(؟)الةكرىادبرالوج!بسصميطارالدكنزر

...اطاراتوا--ت.مسصولا!،،ب.-تلمفكلهاالجديدةالمربيهللحياة

ومنى؟وجهماليةنف!ىيةلقطاتفبملمربة1دالنهدظرا،تءن(إإغ

اثمر!عمود:انىصعريالنقد(أ،(ماءكانتافنياوو،ةاد!نبر.هـل19!وذ!ر.اافىصهـةادفييةالىتفيرتالضهيتانياالئع!

ناكأإهاناو،الاخنرةالكلمةوء-إ-إلمعليسانهاحىو!ورتهـل،اذفي!واثنعريالمضمونان.المكنبانلاالجلدلبدل،السطحي

الالىاءناوكلأكمااالجموالاداعارثمعور/بئواثءثقىوالفكرةالموسهتى
المامي?بهـ،1على"القد.إمةبةاكقدالقضية))يضعو،الاسئلة

...إهـالبحت،رانابىحتالسسىليوضع"مقاهدأني!إرقيقيلالىاتن4ا!.?!هلاصرط9تهداواسواؤءءلىتهردفيأي،تودةفي

ص!حاتبعداخرىصفحا!عباسا!،ةورااحتجنرلواتمنىكنتفيطواولا)ةك!!ورلى"الانسانبركونءابهقدارالا..والقافةالورن.بصي

الة،دغح(انع!طةءاز"."ا*االعضوبةالموحدةانه...التصوبرلة2

-ار+لمى"ا)فا/كةبهذهلها3الموضوعجوانبلي%%اول(الادأب)ررد.

فياخرىاءهـادءىذلكبحاولتراهدهل.عنهعرءتاليميدلمة.اتعهيرا3-،وحرالش!عوراعماقببنوا،وزا!الكلماتداخلفي

..-.....لمةانروفوحاننفمرول!!برةالاخالكلمةبهذااؤولاننا،ةقدولا

اًلاسابةيىةواانءهااتئمزنرؤ-لت-اان-بدائيوجىعنيثبشكل،جديدمنللا.فصالمحاولمة

عملمودايجاد،جد.رطشمرلايجادالعربيةالحياةبمنابع-الاوصاوطمده

نظر؟اتمنودطبمطببينرحلة،مىعطولاالمت"وار،الىءت.لهكاملةونظربرة،الشعراخر

قالمءناًلنقدانيثبتانفيها(سعدعلي)ادآةوراحاول؟الفنالثمرالجداهـل!-،5المئعرحربةبحث:ثالثاالدتموروأ!بةل

على،قدمتمااذاـكانادريوما...كفيرءاً!!ءعيى.لوات،بذالهمنئاتموء.وفحولإبردوراًلمقد.بمالئ!عر.ال!كونيالنقليدبمما

من.الاخرالجانبعلى،سلفاوضعن!هالد،حدإتيمنالاولىالعقراتالقصيدة!!الحبمالزمنوادخالبةزمناتغركطحادثةحوللا،اًلكان

ذلكاولالالخصذلك،موتا،انسىلعليولكني.هذهالدكتوراراء-ا!هـسياالبناء/بر!ضانه.الحديتاثمعراتصاراتابرذهو

الرمببن:القويالبحتممبدفيوالاعمدةالحجارةكمدا.جمك،المتناظرالمتوازن1)بناء،الصوتي

ميمادتهكانتواذافيافهؤائمدن-الدءتورعند-فالنقد-اثم.الايحائيةطاؤتهاوعلى،ن!فسهاالكلمةابعادعلىليمنمد،اكلريقبم

الطب*قةمناكثرالمادةبتلكعلاقتهفلنب!متالاخرىالفنيةالاعماللا)ـلمقصدةالانه!انيالمحتوى،الصوتيالإبقاع،الرمز-الكلمةان

النقدارتباطيختلفولا،بمادتهعلماجم!علاقةومن،البشريبالجسم.جرإدةبقيمالجدإدنإالقصيدةدخلؤدذلككل،الحادت-المحتوى

الريازةوفن،باللغةاًلشعرفنارتباطعن،نوعيتهفي،ع1الابدبمظاهرا:،زءوى"و"خطابة"بببنولاوشكلشكلبينالانالاخلافليس

مناكئرليستساعدهاقيبالعلومالنقدعلاقةانكما.البناءبمواداوثءعر:ذافهالشعرمفهومفيافلافولكنه-ننور3المداشاركما-

.ترفدءاقيالمختلغةبالعلوم(لحيماةعلمعلاقة!شعرلا

كملنة"أي"ابداءيةعملية)ءالئقدانيثبتانالدكتوراراًد-2لث.مرافيانجاربااخلافالى:رابمامندورنرغر3الدين!نبهولم

نقلوعلىالجمالعنالتعبيرعلىالغائقةالقدرةفيها-ؤالكما-الذ،نحدود-إظهر"اعلى-تجاوزلانظرهابعادكانت.الحد/ت

لتحدبدرحلةفينعبةقدولهذا."الاخرينالىبهالاحساس)1(محاولاتان.الشاعرةالشفاهيجهلاظنهوما.بالهفي!طروا

،الرومانالىالعربالىالاغربقمنطوبلةرحلة،الفنوتعر،فاـلجمال،اربياتيءنبميد،بميدواكسياب،ادونيساولاتمحنغببرالقنبالي

ونجببية،"نطريات"...وهيفلكانتالىوارسطوافلاءونومن.

ماركسراخبراومولينيهوفابرىبرغسونعلىفعطف.برضهالمتجرإبىبةر!ةامنهايهالفر.لنفر-لزالمالاكهلولجاربمحهـاولاتأسميها(أ

اًلفنيالابداعفيالاساسيالعتصربلن!حلتهمنوخرج...وبليخانوفالسدلىيىباعجابيلذاعلاقةولاكاملشعرىمذهببخكلتمذهبطدى1

.الفرديبالطابع-اًلغنموضوع-اـلاشياءلطيعلنزعة5هوالذروةفيهىلثمريةامكانيةمنيقدمون،مالئعراء1هؤلاءيسجبما

تنطبقالفنيالابداعفيالصفةهذءانيبينانالدكنورحاول-2.الوحيةوالطلقةوالقوةالجملمق
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منقلمهفيماينسوالممالذين.وتتمة،!لكتابملحقات،بحثهفيعلىؤقطيجعلهدلكولكنشيثاالعلممنيئخذلقد.النقدعلى

يستطيعون،السميكولموجيةالملاحظةفيذكاءومناطلاعومنموضوبمبة."والفنالعلمبيناقاتمةاالتخوم"

لتاريخعرضلقد.اخرىكرةهذهميزا.نهالبحثهفافيلهيقدرواانبشكسلولكنالفنانبهامرات!الخلقبحالات.بمرالنقد))-،

.النظريوراتأرولبالجزئيةيتفماز"ؤدكرالفصيازتذوقفيالبحثعوا)!،نبةا(معكودءكأبصورةولكنادهـاعىعمل))اذنؤ،و.ااإعكسي

الواسعةالدائرةمن(خاصةالشعرفي)التذوؤيةالحركةخطكلتم؟آتارهؤىلى:فيجبىصاوناورنف"

ال!صقى،،لالاعمعلىاقيمااحكاملاصهـار،لرءاير-ملهاا)قيللاستعداداتورهـ-ءـة،ا)*:هـر-ءهـجودهتور3ا)دءاىإنكر!لوالرقواغفسب

ادراك-تيننر.مالئفسياكهيؤالى،للمتذوقاضقافياالاطاراًلى.ء"خاةفىاكلبشملانررا،لفاء.بز،وا!اا:-!ا)"هـلان.اًطلاء"

...اللاحقالا"لرذلكيليثم-القصيدة.م.ولكن

النهاية،في،بنفسهلخه!فقد!لمخيصاالدبمنروربحثمعادهبوانت!لمة!لا4وءاد.أالنةاربينالعلاقةانءلميإور3الداًواوقا-حت:اولا

الملاحلاإتوتتبع،ا)(دهةبجانب)..ايهااًشارمااهـ3ولعل.بحتمامر!ااوانا.الانسانيلالجىمواءطبافةلي،ااتولراءللأ"ةءنؤكاًلنوع

:(وهئاكهناالشاردةانلىوجهـ؟ا-وحهـه،ال!ونفلكويفقىى3-اعلموماق31ءنالنظر

السرية،كالنسوغ،الكامنةالعواملمنالمشتبكةالغايرقيتلكساليالففونالنقدةعلافبسمابببئرة3.نرءللاوةهيدءاد،4ونايءللأدة

ا!ةريهببسيطليسللمتذوفىاًلثقافي"الاطار))ان.الادبيالذوقوراءتلكفيللالهو!-اركةبيولموجباخلقاالطبنسهيلااناثم.تحاءيىة

اصواتاشغلالعلىوالقددة،الإ/قاعممارسةكللىالقدرة"!هولكن!الجثثويشرحالمبضعبحملانهلمجرد،الجبارةالمتعة

اعي!والت،مشتلفتينماشنينمنواردتبنظاهرتنبينوالمزاوجةالكلامء-،بفياطو/بةاالرءلمةتلكا)ىب!،جة3؟ورالديركنلم:.!نانا

بينوالجمع،صعيفةمفاتيجاساسعلىوالتداعيللافهـارالسريعكليزةؤتلك"فردي"الفنانمناتتالذي؟تهتكيالفلاسفة

،واحدةلعظةفي،الواصحالادراكمجالفيالمختلغةالافكارمنمجموعةاذيااكلخهصهذااناءهنقدواكاد.دسهولةعليهازطقاننستطيع

المعواملاوالمهـاراتاوالقدراتوهذه.الانفعاليةالحالةيرتغوسرعة.ؤدم،1الننيوالاقوالللمقدطت((ؤسرا))كانالحو!قىتلكمنبهانتهى

(،1بة..الفردبةالفروقلظهورحصبمجالكلهاالسيكو)وجيةاخذ.بهالضرجانير/دالتيدالفكرة.نلتقيانءلىا،.غاماارغمهالقد

الوجدانيةال!الةتلك.اتذوفىافيواثر.ارئفسياننهيو-2الذيالبدىءاخلقا.زرك،الاهمالفكرةوتركا؟"الفردلة-"فكرةمنها

،مح-ردبموضوعمرتبطاانغعالولاؤرحولاهكبماحزنكلاا)تالهادئةؤ-ما-/قولبرفمور.الفرد/ةوراء،الحفقيةالابداعيكأالعمليةهـو

.ازتأثريالانلإاعيالنقدانواعمعظملكمنفيهااىاا:قدا/ت*"51(:هالواوعة*-اشسآترارؤلةالهن-13)لإور3اداز*-لى

ذلك،اًلاطاران.الذوقكلمةمقابل(اًلاطار)مف،ومابراز-3؟ادة:يالاررلرالىامالوافع

،صورهو.دونررإرخبرة4صور.فة-مب.ز3وإلدقي،اًبرلالعوءنالمعقداكوناليهنواكقدموضوعرينوةرقرم4ارالد؟تورءتداًاخطانقطة:ات،ئا

نجنملاوقد)بعه!منبعصها(يابر.فصواولانندعراوكانولبقيما5)اتةهـافا"اله،لماوا*ن،افونا!يا:قداء،دة.نعمهـ،ا:ةدلةاالعمليهة

اًتذو!خبرةب!با!ياا!طارذا5،(دة3وإدورجة،ثيرالأهداؤ،ذاً،اللرظاتاحدلىؤ!ذان4وراهـ52ارز-.رو)ون.وت،)ء--تنفها

لمهةومعامىآهد/ليتور3الديفيدهـ-اهوايعقلإةواوجدانبةادلالتها،ول،ء-راحولكن".العلملضومعلىا-ء*ا"ا)ةظءنر:عهـاكقدبه

.الذوقسز،،ا-.كأاان4ليفيوااصرى!رةما!*ا-ءى!-.!هاًنن!!هؤت119فى

لكا!،افياكالاد!اع،داتةعملمبة،فةرولمعانررماا!!قدآ.انلوا!واوورء*اة"-"واعلما!صبعو!-!العلوم،!ء*طعلؤاً/?ا.!.و"اء

الئف-دو)ءنمعه،ءسهاعمقعلىالقويالنورسلط-ؤدابىءثههـالعكر"زتكله--،ضئي111ا!قرنؤ!اً،1،فةوا(-صء-ات"ءر/ء-*والى

خلالق5،موضو!ينحلبيلوهو،اًبضا!قبى،3انه،ؤء-صبنذوفالبهس...ءاوماًلىلدلك!حولؤابهماها11*اىسة/*واًا**را*لمه-كأاالتطو،-ات

.4جمالبةخملالومن،ا!ةئبمللاممرو*ز-صارك!الرباليالواقعا!ةهء-"ورأنفي،،لا-صالان!:اسمدار09ا.رمانذمرانالفروريأمن

الالصتمئتاجوعلى،حيئالاستبطانيةالملاحظةعلى،"ورالدما!.دوورراو*دو/ء-*طرلاال!كماتا،المبمارةالهلممرزلص2أر:-ة!رروالالواةع-"

المراحلبعضفيالتجريبية1)دلائل4لمقصوءهانت،احرحيهنابالمقارنة،ا--ر?صهاعفو!"له-ورةصورتى3وغورو%صكوفالا-وان.؟كاكفيد

وانليهاء.ترفعلمجةوسائلاواخكفكل،بحثهفيهةمنعذاإخظصوما؟ةادالجم"،!ه،ء!را--!آي1)،:ىا:،،.ا*ومنجز،دلك

تخطيطي،مقالالمبحثا!ثم.ئياكهاالعلميابزقببنا.لمء.للانكن.وزخرانه.ملمهوعىا)في1):ت-،ط-از،ؤبةوراهـ3ا.معا)ةلأ!اني

وضمن...تخطيطمجودانه،الع،لممنجواضع،الدكتور!جلولقدالتنبهمنفربولكنهبرلممحدوما.اضظماقلىوالعأفاءايةوابالمنطق

موصوعية.دراسةؤجه"اوخير،العاه-ةالعددلاتحفةالالمهأ،ناحداهذانلكو،العلومتتوحىولةد.ار!قاالذصاكضظيموالعه.ؤالواغي

والمسرحبةالفمصةفيلاداءلفةو!--لمة/أخذ!اا!اوالن!ر،/ت،وه!ز--وراا)ور:"ةا"دةتدخلمعطبا"ها

بة.ونظرلةوطر"قة
يقؤلالنقادمنمجموءةبمبالىالمقالهداؤبالمعداويدالاتيتكلم،الفنياًلخلقب!الاتلمزالنقدان،الصحةكل،صحيج:رابعا

وهي"الذاتيةؤظرتنا"ولنا."الادبلرسالةالخاصؤ"منالنا"ارداعبعملالنقداندلكمناشننتجالد؟تورولكئ.عكسيداتجاه

"...التجديدوينشدالتطورركبيسايرالذيلمجيلناتأثريتاجعلى./واف!كطانهاءخقداستنتاجميةقفزةوهي.معكوسةبصورةولكئ

ءميقامجرىلملادبنشقاًن..)ء:يقولكما-النقادءـولاءوهدف.ابداعكإمعينعملفيعكسيانطلاقانه:نقولانلاصوب.بعيرةانها

الارتباطمنالادبلتخليصاهريةالجمالصفوفمنعدداكبرخلالوطويلافرديةصورةالعكسيةالمعمليةتكونفلقد.الحدكل!بينواضجفروثمة

بها!ءبليالذيالاراءعلىتضفيالمقدمةهذهان.وحدهمبالمثقفينذلكدوماينقصهااليسولكنونفسهتجربتهتعكسولقد،للناقد

دالىالاهبعيد...ذقديتياراذاانها.خاصالثمانااالمعداويالاشناذالاولىالقفزة،البدىء*بداع:وهوالفنبمالخلقفيالاساسيالعنصر

ا)تطبيق؟فييديرفماذاورمبينالاساسيةالانتقاليةالحركة،وعيالىلتحويلهاللاوعيفي

دالمفصحى،(والقصةاهـرجبةؤني)الردعمايةتكونانبرإى؟جلإيدكونلابجادووجود

فيالتثئخهيائتارجلتنطقف!مهامب!سطة*ف!بحيتبمفشيعععم!لافيجبعلىلحوانالفنيللتلو!اًلنفسيةلاسس

ذلكمنا!دفوا.اليوميةحياتهابلةةاخرتعببرأو!المعاشالواقعسويفمصطفىللدكتورالمنظمالعميقالبحث!ذااًقرأبدأتانما

:مزدوجعشرحوانيمندبهالعلمي-الادبيالجورفهـدالذيكتابهتدكرتحتى

القهءصي"التصويرلعمليةالفنيالمف،وم-للامةنضمنان"-1،اعطاناؤدالدكوران.(الفنيللابداعيةالنفالالسس):سنوات

ه



النقديكونفكيف..للتغيرقابلةوالقيم..القيماحكاممناساسمعالجمهوريالتجاوبلظاهرةالفعليالتحقيقسلامةنضمن"ان-2

موضوعيا؟المستوىدلالهتحمل:الاصليةاللغةانذلك"."الادبمضمون

منثرارهالاستاذينتهي.التيهفي)ثيسيوهـ!اخيطهناوبنتهي.(،ا.نتكلمالتيللشخصيةوالاجتماعيوالعقليلنفسيا

العربيةثمالغربيةالحضارةفيالنقدببستعرضا(وضوعبةملاحقةمناًلالجاءصدقعلىكأدلة،ذلكبعدالمهداويالاستاذويستمرض

ابمأتأويلااءبأناًلقولالىالاشنعراضمن/نجلص"ئم..الهندبةثم)عودةفيالحكيمتوفيقوتجربةمثسطةبلغةكتبالذيبلزاكحالة

الموضوعية.وبينبينهيحولالذيوهـو،حضارةكلفيالئقدلعنةهـو..الفضحىالىالمرتد(تيمور)وحاله(الصفقة)و(الروح

عاطة!اومسبقةفرةمنبوحيالانتياءفهمالىالنزعة،عنياةأو،لوا"لفلسفتها"،ا)العاية"الىالدمموةااءلتعقيل"محاولةالمقالان

."الموضوعيبالواقعفضللاذا.نيةرغبةاوزة3مرتبنيالىانتقلت"للشعبية"اًلحماسة.الجماهبديل!دفاخلالمن

-بردلماو-المعداويالاستاذيجر؟ولم.فنيةلمغة،اًلعاميةاللغة

تقرورمناليهالارفكازإمكئواقعاثمةاًنشرارهالا-تاذويذ!لغة"،"اأهماشاـلوهقيلغة"وراءفاختبأببساطتها،الكلمةيقولان

والمفهموالتحليلالعرضفيؤكرهيستخدما!فى5للناقدالمميزةالصفة)ولسنانتفقفقدبمرهاتكنان؟تلكعبرهدءوهل.."ايوميةالحياة

الحكمفيءسمبرهوسننخدم،قديروالتاتةصمافيودوقهلوارنةوا....1(...0!1..00.00
.......معد،كاشهاوالذرهءصرفيلسحالرىلعهالىددعواول!ربل

الفكر.هيالاساسيةمادتهولكن..افاظةواالةرقالىت"!ماتالمعداويذللاستنقولاناًلضروريمنامعبح

اكقدانا!خامفييذكرالتقريرهذانتراًرهعىن"اذالاسبودثما)-ىاتمبالصالبين؟اخعبياالادبوبيناًلادبتشعيبا،ء"بين

إكونوانمةكرااًلناقدإبمونان:تلاثةبشروطالاموضرءياإكونلاهة!؟الرصبلغةجعلهاوبيناًل!(بةتبسيطبين؟الادبءاميةوبينالادب

كلارسوامه-ن!كونوان،ضقدءاًلذكمبا)ةناكه-لمةالعلوم!جملةملما.دعولهمهء"ءلىداجملا،بلزاكفتالالمعداًويالاسهتازؤدملقد-ا

الفني.الانرخاجازى.4المماتواللفةبالعاميةبركتبولمببساطةبلزاكغب3وقد

كئتاهـقي5.بارنجبةالشعورفيؤهـدمحتالمقالانواءرؤء؟قراؤ!ل(البا.نوا)بلغةحوارهاكانروا/كأابداؤر(تماازيلأتمرف

؟و!أتوا/رزظرازابربةالارروعلىؤملقمقكأ()الءفي)الح!م(.لجربةالمعراوي،ذالاستوقدم

ا-!عار-5؟ا(الملاجءـذاعنانمناهوااغاكانما)ء:بقو)"الناجحة

...الحفص-اراتؤ!النةررحتورر"زااؤهـما!اول!از!فيدءولهعلى.لط-ةادفهااكلم"الهاورمان

رالموصهعية؟ذلكنتأنوءا؟(لهاا)*ـر/ضةبالهلمةاحضا.ا!ا

ولكأ!،اطةال.-افبل.-لنكا)كثير-انبىبضناأخلا!!انفطة-2

ولكنالئقدظربخيةطرلءنلدرسلا:.ناز"ااكقدموصوت"بئان!وبشاـلارببينالهوةلررمبقةكطرانرها.كحلارسوق!فهاـزؤض

الئقدءنقيلبماقيهلمقلاالامران.ذا"!اهـرةالتفيا*هبىزراخلالءن1زف-،الىءهاوورمننبدأانلجبالادبمتبارانرهـل.اًلنشعب

نةمباكفدولكنالافقذلناو.اررادقي،انا):"هـو!عا-ا"ىنر.أولاا*هاهـبراءنآورلدؤ-دآانوبرب!-يط،الادبءنرداظاراانااو

.ؤ:!و"هلأطر"ةةببقوم،اله-ارعبرجلالرإىمهمة،الان!لطلموه"أو"نازكما،رهـهـ،

الئاقدستحدمبانإقفينهائياقراراشراره،ذالا!.تءةرر"م"11ء-م!بر-"ف.)-ة،ء4طرال1)ىا)*:كل،ا)!هلدو!ءللاالادب

والضمبرودواللىالفرانلوحىنقراروهو.يرهوة-5وذوؤ"فكرء"ند-"11دوبعا/،،ءاًءـباوو/ف!را"هـت،وا*ن.باكميذوبا.ا

اذءنالفهر.ءتحولةءخحولةلالفلمخضع،ةزإبةءها/يريكئلم..لوالاصءلارؤىزحو،امهن

للضمير؟نجبمنهـل؟والمضيم؟ا!،قهنلم؟بفوالذوق؟وحددهاـا*-هـاوياـلاشاز!الكذلك.ااالرهالشافيلا*البساط))و

؟اننموجاتاهذهالىالنقدبهوضويى"نل!!و!ب!)سلامةاان.أجمالاينافيالسيمفيبببر51او)*نمعهاوولوكذلك

اًلسببياًدرولست.قررعطا!هايةة!نىرارهالاستاذولراًجعمعهساتمتيانيجببالجماهـيرالانهال)سلام"(وفني51النصو،ر

واابضاتبررهمقدماتدون،اخرفرضاي!رضهـوؤ،ذاًذلكفيء!افيالرهااه.ة!ووالاداءاللغوىالاداء(سلامة)هينالثةسلامة

وممارسةبالفناننصلةالعلومومعرفةالفهرازناؤدمنطلمب..نفسره!الادبهو،الادب

نفرض!فوالثانهالاولىنبلو!حن،ادريوما..اأفنىالاتاج...القويةالاهذاًفوعلى،العربةاللغةعلىخشيتيوصا-3

يمسكواوانلنقدهاتمىديالهميحقكماالشعرإختجواانالنقادعلىحاؤكأالصفىس!مةلئاتركهابئنهالمعداويالاستاذيطمئننيبهبما

؟لقلمأ!هسكواانقبلايرخامرائعةالرخاممن6يبراوالاز!ل!لاءتهاان.والقصةالمسرجةحوارعداشيءكل..والنثرووالاذاعة

اً.51000.0ء..ذ......ا.لفةلحفظالدادةالاس!ارراًلىلضافاخرسصاولئككلفي
لوعجلعلىلمقالبلموريمسهرسرالاساراىم!سعلي...ـ.....

اخر.!قا3تابتهلاعادبرو/!.ندبرهالاتصالووسائللاسيماالمجموعمعمتساوبةايضاسليمةالحوارهذا

علىاتحدثولكني..يومبعد.بوماووسيلاقوةقزادرةبالجماهر

ادبية؟مذاهبلديناهل2.بستطبلاالذيالفنانان.الاولىالصرجةفياًدجمانيالصببد

!بفنانليس،اـلسمليمةباللغة!النتفيخلجةأيادام،الاداء

الاستاذفيهعالحوقد.والخطىالخطوطمحبود،موزونمقالوقيو!عا،اًلصحيحةاللغةحمودفييفجرانيستطيعلاالذيوالمبدع

.الناسوتحترمنفسهاتحترمبمرالةالمذاهبموفوعهلالغنيميمحمدبا-تض!ا-يكونلا*ديبصملىان...بمبد،ليسالابد(عيةحرية

في-كيرمبردلونواطالسأطالالادبيالمنعبمنيريدمااولامرلىعلىقصرتهوفيكجربتهصددفيولغن"اليوميةباللغة"الحوار

خامةبفرنسامرتبطاوكان...*وروبية*دبيةالمذاهبوداءالركضالشارعرجلوليسي.السليم*داء،التجربةلتلكالابداس*داء

يقارنانوحاول.الادبيةالملىاهبلقيامتدمموالتيالعواملحددثمويفهمنييفهمكاًنه.المعداويالاشناذيتصور.اًلذيالمغلقبالكون

واوضح.(الادبيالمئعب)وبينبنامرتالتي*دبةاًنتياراتبين.!نتكلمكيفنعرهـفقطانشريطة،ابضاالفصيحةوباللغة

منكانتاومشكلالجمهور،النقدئديناتخلفابحقه!بهلباًسامحقا:والنقدالموضوعية

منهلهذاهوالمقالنهايةعندخاطريفي.يطنالذياًلسؤال.مشكا!مممن،الموضوعيةفي،هنا.اًغراءايالعنواناغراني

لتقويملازمةفرورةهيهل؟الادبفيالمذاهبتظهراناًنضروركج.شراًرةالاسئاذعرض.اصللعليواقرأاقرافرحت.الاولىالنقد

انا؟لهالرفيعةالفنيةالقيمةفيغيابهايؤثروهل؟بمعيارالاربالدقياقةاـلموضوعيةاًلمعايرانمداماًنابان.واًلعلماًلفنبين"لنقدلحيرة

ذلك!اعتقدلاشخهعياعلىبقومانهثممكشوفالاخلاقيجانبهاًنقم.يحيرهاًلذيهوفيه

---



الجمسلبعضمقالهامنادر.بسالسيدةمحتدووددتودقدحبا()اعطناطو!انفدوىديوانفياًلحب"وال!مب

.المقالالىاساءالس!وشحناتمنا!جمل!ذهحمإتما..الم!ترضةتو!رتاتيالحبملعمةفي،(طوقانفدوى)دنيافيرحلة

السخرلحظات.وارضنهالنقدامشعمنلكانوخذهالولا،ولولاهاوازتا..ر،لرهااًسث!عريةجباتهاخلالكتابتهاعلى،المرهفةالشاعرة

لشبهةتركولقد.المراغرائهاعندتبهتالموضوعيةولكن..حلوةالسيدةولكنكشاعرالشعريفهملاانهتزءمالتيبالمقولهاومنلا

ؤهـقصدتالناودةاص-ءبوما.ا)ة،قداخللاقية-ول.ن!وماناروةدا.واعمقهالفهماحلىالشاعرةزميلتهاتفهماناستطاعتاًلعزيزعبهـدملك

والفكر.الصوروابرازح01اًلا/ةرءا)ىاسئ،ء-رالفلمكدلك،نجمةنجمةينتظمكانقدمتهالذيالتحبيلان

:ادربرب!هـةا-5ااًختت،0.1ؤافءاخاؤإبرإةنماط!نوا0ورعشةوشعاعاافقااكتملحى..فدوىخلقتالذيالرهيف

))اًننركيز./كونوقد..(لأجداكنبرةالروا)"ا"،دات)1فليست-1لا!-ءثب1بتفصيالنقدتطالبها"تكامإةوب؟ةنظردةع:اهـامعز؟زالسيعلىنطبق

ذنبرونارواوكأالاصدات"،ولكنوء،1ؤهـظلمما11التفيارت-قيلو.اخرىروحشعربروحهافهمتنها2حسبها...والهمساتوالعوامل

الكلماتكالتاوبعيي*!بماالانسة)ررىهـءدوداا)ورقإن3وهلى.ذلكؤي

علبها؟معدودةمن!لورالدثنورمع

ن!ن،واثعناءنعنا،(01غرباعارروار"ث-خص"ء،ت)ءانصعحيج-2م!ابى-،ا!كطوما.ا.وضامئد،رالدكورالىاخرىعوررةهذه

ؤلميلةاوكئببرةةرأبر"ثمكأ.ااذهـضية?نجراد/كأاتش!"هبزا".--واو!كأ،!از-بالا،؟،ؤداةص.نأريخ،بمونيركارؤإنه،كلهحد-وئهعئدبالوقوف

الشمابو(ؤ-قىسالنتاة.%ةا)واقعرمتلموااىالضروريامنا*نوةجمبمه!

د!نجين؟غيرلميكونوا؟(سة2االمعببةامرا،ةالؤ")و.؟ؤبااكساًسئةد:ؤب!3-ةاالازز-،ت.رالمواؤعيكأفه4تهـتعرالوؤوفمننؤت!اعؤكبئلا

مم،ا/حار-،زموذ-ا)ءزأخذر،نا،لمؤد!ةانزطار!زس-ةط-حلا-3!ندهتعنياًنها

........يكتبمم!!هـفله،*ونبراناًلاد/بمطالبة-ا

نا.واالعهإلأ!ارانذبالكاملةصر/كأالمفنانان10(صيلمناوي،علب.....

دزشد.اًلاداء.ع!قوا!ت.ءربةصهـق،دق511هـولمز!اا-ءا!ل.واعمىاوسعهوءاءئهويتحيرالوامع،ءصوران-2

...برالازتصاىو،ثق.تفاءلار-3

هئاومن.ص،دقةغرا!صعككىاهـى(ى"الىتزوررة11انزةولاننىلإول.ع

...........،يىكأالجمالقيم./غفللاالاشتراكيالواقعيوالنقد-،

الانن!خاص.والا!داتبعض!ء،)المصوح(الا!هطخاعذلمك،الز/فذلك.....

واصء،ررة.ا!ة:إنلهخلمقو!ء،ءلمىيرظلمواانؤهحسطالادطال،اءاد"واحكماد!!عملل3العداضبرت-يهول؟ما-وهكدا)ء

.......1....-54زسالذ،بوا)ت-ق.ونالمةشق:الشقببنهذلنبينجامعاعليهاو

.اًصى-اودم

اللفة.ؤضء-فئمنازارلهالذيؤيا،الناودةير)--دةمعانار-ىاإةء-اااصرىمرةالدكأورا!-ء.،ذ:ااىوبي-.ج11."ليالجطبلمهءورة

نوع"-ن-،تلمه3الفإى-لالعمذلكفيبرص!مك!تهـءا.المة"هموا،فتاح،ا!هقىب.صناطالبهان

...االمار؟-هـءينمنالما.ةط-ا!خعبيرهدا،أ-ةاالانترالواقعبةا!:اولا
الصغاهـ.يعرقهمما..والصر!طأسئحواخطاءاو..واءلموك،*وست...........ه

كل"،وماصرى،مره،لكء!ا"ملإهـىاالمعهرمء!ورا)هـكضور!دىيراحد
اذحالئماؤوىمنرهودجث،صالايعلى،ا-ىاررا-.دةا!دورافيد

ا)مىوخة"ا/ةا)رولاناك،1!كأةىوالمهول*"ر)ا-ع.فصر!إم)و،اـكقد.ار)-"اال.!برىنكأف"09"والصورونالمض

-...ة.-اريه،تسوظوهـ!..ادأودلاللاديبتروطاويه،فءعاله:لانيا

!.اصدو"ر"و:إنواي؟/*ةبمماا"هدفلااد/بةأياؤقكلثبمحدودا"مةد

الحديرمت:رلمىالعاالئةرؤىا،ورزركأراية"واؤم."تانب،لار.،تفئلاا)رزيداو*ن؟الواؤعاوسعواعمقل!ولرابرجاوللا

.-...؟اتزامواي؟الالىزاًملا،.ور3الدءدبرقهوءـل.؟.فينتج

انه.نظرةوقوة،صاءاستزصوعمقا،النةدةبكلهالعدرمةالهواسياد-المف!ومهدا(اترا؟بواؤعي)نقدمنثمةيىير:ثالثا

فهده؟ارالغ"لرانيهـل..الادببىالةقدؤىموضوبةكاءاة/"نطرهوص!واء--،!رلمىواق!ية!،ر.اكةدالى،النةررمنءفاقىفي،تلمل

:شكريغانيالالىت،دكةبها،اء:رلىااًلضطوط!!اهـىسياد.يةنظرة.نكونلقد.معببنفنيتيادمنتعبرفلاالانئتراكية

نفا.،ت،الضهارثن.لنةرر1دياكي"الارزصتراواقصةامفهـومحإل-أالملأدبايةاجمبةنظرلبتولكنها،بها(بمإتزمإ"الؤئاناوالئاقد

التجربةبمفهوم-واضحءيربثصكلولو-مقابلهوجاءنقر،ةكنظريرةرتروه،الواقعاء،ممعينفلسفيلموقفاجتماعيتطبيقءـ!.والنقد

اًلازت--انجبة.اف-ناترىلاانك.قيالر؟4تلكولاالموقفذلكهيوبب!ست،معينة

الاذتهشأءان.اًلفنيالمجالفيوالرجسهاك!دميقىهـةهومذفى-2اذاً)ا!فنخلالمنالاشرابرلآترىقدولكنالاثراكيةخلالمن

ذلكمقابرلوحاء.الفنعلىللحكمبركنىلاتمتلمهااواتماعيةلطقةنةهـمنثمةليسلماذااو!-تا.فرافي.(.عنهايعبراًرالغنارشاء

........هـإب"النهالنظريةشركلانثم؟اثتراًكيادبهئاكيكنواناشتراكي

الفجة.41اهـلاباولكنالاخلاقيبالمعنىلا.ال!هـقبمفهومقىالواقب--يطبقاًنالدكأوريستطيعفهلالمشمولقابلمةتكونان

اًنهذاًمناكثراوضجبلوالمضمونانت!كلقضيةنغى-3لرومانتيب-ة1تقوبمفياو؟مثلاالعباسبمالشعرنقدفيالاشترايمة

مقابلوباء.الةهبئعندفشلت.نعدإلمهاحاولتالتيالضعريفات؟كببهمامنيتحيفاًندونالفرنسية

داخل5!حياتفاع!لاالمتفاعلةالداخليةالديناميةالوحدةبمة،ومذلك،الفناًلىالسياسةمنالاصطلاحهذاسحبواالذيناولئكان

الادية.العملية!!!الاقفمناخطروليس..وتطبيقهفهمهفيحائروناًنفسهممم

البراقة!للشعاراتالسريع
:بالحياةالفنصلةهذبمدحدد-،

متفاملنئةصا!ولكنالفنفيللحياةانعهاساليست،تلقائيةفهي(الممسوخ4!)وزرا!لنقد

الحياةتفاعلاتمعورةد،

"اديالوجودءنينفصللاالفنكانواذاميكانيكيةررتوهيثماقر؟ها(الممسوخة)الالهةروا،يئالى،برءمي،المقالحملني

منه.جدإداواثايرخلمقفانهللعالمحص-هـتمالاقارنادرييمطرجيالسيدةلتحلبالىاءودثم..اقرأ

دودللفنليكونبالجباةالفنصلة.نكونوجهايعلىهيالمشكلةودع"التيالابحائيةالطاقةتلكالروا.بةفيإفتنك..حمدتبالذي

.العفويالنشاظبدلاةاساحياةفياراديقياديؤ-!و،عجبك..الحروففي،الكلماتفي،جملهافيبعلبكيليلى

إجراا-البنافيولكنك.الصيدق!البارعةإدذةانلكالناقدةالسيدة

-76اله"فحةعلىالتتمة-!الطرفيئتقرألان،الكلاتهذءع،دعوةانها!رابح
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افولانليجازاًذاو.لاناقثرنفسهاالمسرجةاًشهدلمانيالمؤسف..هههههههههـهههههههـهه55ههههه

....."،............كلمة"!إلاداًمناًلماصىالعلدمرأت المسرحيهفي"السحصيا!حللواءذواقلمعدلمدلركلمهفهي

النفسيوبالمرتكل،فيهاوالجيلوبالمرأة،الثلاثةبأجيالها"التمثيلوفي

..يديهعلىوتقرأهامعهتراهاكأنكخىومعناهاللمسرحيةلم-7الصفحةعلىالمئثمودتتمة-
..العراقفييةالنقدالمشكلةيبرزانالحكيمالمحسنعبدحاوللقدوهـ555555555ضبهه!ههههه

احكامفيالعابرةالخواطروتسجيلالسرعةآثرولكنه!بلى،حاول

بةالواقعتكشفممااكثروتاملتحللممااًكمرتقررقيم:هواًلنقديالعملان،التطبيقمجالفي،اوضحبانانتهى-5

هووهو..الئقدفيهمومناعنيحدثناانذربلابنذالاسضواراد.اًلفنيللعملالمكؤنةالصناعرعلىنعرف-

الاديبعند("االتأصيل"الهمومهذهمنذكر:الكبرىالهموماحدالعناصوتلكتكويئكيفية-

...الاسلوبيةبالاسبابوالاخذالعلميبالمنهحواًلاخذاًلتمل!بوارادةؤحاالد.بناميةاوحدةانجاحاوفشلفيالاسباباوالسبب-

العمقمنالمزيدالنقاطهذهاغطىلوذبىبلابنالاستاذعلىأتمئىكنت..الفنيالممل

حقفامنأليس.وابداعجديةمنفيهاعهد.مانفسهمنمنحنالوتعب--قىمناكشاًلمنطقيالبناههذامحلكوليس

ذ!ن؟من!لمبانالواقعية)اختيارفيالسببعنالسفؤالوسوى)1(الاعجابسوى

اضضرعنواناختاريستطيعكاناما...للبحثعنوانا(الاشترايهة

وصلها؟اًلتيبالنتائجالصق
العددمقجرالاخؤ!الخلاالىمع،صلناوتدو،الانو

،اادكماصبراناخقدضربعه؟!اكالحف!المعااالأردك!ماأ:بهماراتم!فيالمسعتل:العربيةلقصكأالمعاصس"منقداتجا!ات

.رضون3كأانا)ىلم"ر:ضىز-ط!!طالرضبظررفرسأ!راسءطاعلقد.لهدوالثرضهتكوفيصاحبهتعباخرمقالوهذا

تبئ!ل!افأف-ى،العد!تر.فبلإء!تهـليالاصم،ناووا-*"والاطلاعالمنطقمننظرةفي،بستعرضانطراث-ىالاستاذ

حقياحححاب!اف!ابولوأموفاهاص!ىلاله،أق--،مارليع".طاعفيستكلهالادبيللنقد)قولانشاءولو،للقصةاًلادببىالنقدواقع

،1)عمق:الححتممتادذيالديا!تصاكفسيرفيالمخالفةبعضاخالفهانبىمنوبالرغم

....ع....\اسضطاعانهالابتصسفهلفسههواًعترفوالذي،بحئهيدىبينقدمه
والمقرالكلمه.معدمهء..

ادضبي!دزوفىا!نضف!بةالاسىاا!ظرىال!قى-3-أا!داءونظرلةفقطذوقعبودفمارون.القائمةالنقدتياراتبوفحان

الاددابيقىمذةوالعارنورانتيجةمناكضرذاتهاالابداععمليةلنقدمحاولةالمعداويعئداًلنفسي

والنهدالموضوعيةلإ:ولد(1آء--زروقيزظردرألىقي)ؤكاو!بثرتصمندوروتاثر)ةء.القصهفيوتفشل.الابداع
ؤ....كأملة"منهحمةلا"التطسق

والعاهـاًلقدسيكولوجة......

........"!وا!يا1/ضاحا،يبوروا!ةوالوجودي،الماركضصيللتيارايضاحهوكان
وال!مدلحن.معدمها

.بة.ه100.0أه!-رلويغيبن11فبلأودإ.إفركضالنهابةفيتعجلولعلهطيبا

العد،-العرببىلمفدبرلمقدلطرمةأالحازباف-ص+اا-2:اذنةفي

.اً.رلااهـى..ثمالموصوعيةالىثريةالىمنتحولقدمندوران:اولا

دبيةاهب!يهللئقدلدب!ا!ا)ض!رفيرضتزظر.ليةخو.*شتراكي!اـلواًقعية

...ومئاهجه.د.لاااالعرريموجود/نفيرالنقدفيوالفرويديالوجوديالتيارلنان:ثانيا

ال!عدالعربيفيتضرايههاسناًلوما

اًلحديث..الواقعرضبم

(بر.التكنيك"الى-قالكما-لايتجهالقائمائقصصياًلنقدان:ثالتا

المعامرةالقصةفيالنقداتحاهاتم،..،....."..- .!وعدتالرفهعلىالمعدهذامىمايس!رار.محسبالطريدةوالى

والقصةالمسرحيةفيالاداءدغةأالثالبضاقسما-3يفصلالابوضوحيحاولمعينبتياراو،المدارسمنبمدرسةارتباطه

المنقدالجديدنظرفيالج!يدالشعر.تكنيتهاءناًلقصةموضوع

اًلنقدفيهموسنامنال!ربيالمعاصراالننضدةخاياصرتحريرفياشتركواالذيالاخوانبافييسامحنيانارجوواخيرا

العراقفيوالداةالادليالنقد...!.." ......ولكىاظلمهماراحبوماالحدي!فياطرنلمد.المقدعدد

كا..ذ.الارحاثعمقولكنالسليمبالحسيتميززهديسليمالاستاذمقالكان

الموممقخةالالهةمب!وب"رث!دمننموذجاالرابعالقسمم-،.ثواويجفلوناينصلجعلهقد*خرى

طوفانفموىوين1دو:)شعر"..مكانفياجدءفلم"والشمسالرخامنشيد"اقرأانحاولتوقد

:نثرالرخاموالثمىنقدالنثرالفنياا!ائما!دمننماذجكل؟.صعبهانياًلاستاذمقالعنأتحدثفكبفبعدينشرلملاله
......فهـالحلوالشعرهدا،المقالفي.الرائعالنثرانهوقولهأشنطيعما

بيالوليعزبه.المسرحيه

والتقدير.الاعجابالامعتفمااستغرفني

"وللوجيمهـمس"بكيالامرللثاعرهجافقد،وبعد.الموضوعفيالعابرةالاسطرفكانت"والناقدالنقدسيكودوجية"واما

ناوعدالناقدانخرافتهماجعلطويلةقصيدةفيالنقاد!،اًدذيهوالعنوانوعرض..وهنارهثامنسريعةدقطاتكانت

ثمحقلأحقلاالادباءحقولفداربزهرةأبولونالالهياتي.وتبهتتضؤل

بضسو!ة...عاد-ولفيصلشكريالدكتورمقالعذدالوفوفأستطيعالاعليو!زيز

خلالمنبعدعنعشتها،المسرحيةعرفتلقد."بيانوتيعزبه"

هـناجليمنسبفتنت!وننالذأولصككثيريناتراهمهـص...ولكناهاالبدبعوتذوقهانفعالهشاركت4،الدكتورماكب

؟النرصينهرضهوفي"خانات!كدمةغاليالاستاذيستعسلالاأتمنىكضت)1(

مصطفىشحردمشق.غيرهاالعربهة
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-اً-

السأمقامانهذا

سأمالاراكيلنفخ

رجنصاليتيبينم،امرازفخذدبيب

سأم

للالمعمقلا

السأمصفحةفوقمللزيتلانه

للندمط!ملا

الهثمويهبهم،لحظةالاالواقريحملونلالانهم

القدمالىرأسهممنيغسلهـم

الندممنباورفيالقبورتعبتبيص،ءطهارز

...ترامهـ،من،والاحكبانالافثلارجثثفيهازهثفن
دبهعثتثم.

الازسان!-كلبقوم

والاواتالعصرهازاازسان

فكردفكربحادكنيالفكرجعته!رمن،دالمشباعقاليور!دليبى05للا

موتدونالموتبح،رمنرجعتاز،

دونوعدت،يميتهم،لدي،جدلم،الموتاتانيحبن

5555

تمو!11

ارع،دبلااحين،الدبيانا%

اماجادبلا"حياالدبياناا

صليببلا..ظقغبلااحياالنلياناأا

السعادةمسرلهلصالخلثا

الطريقنهايةدي،الصليبالىيمشيبظلهيصتىومن

لرلقللاعيناهتسمل،4احززلصلمه
......بة

غصوندبالكثيف!منغصنالفان:الصفحمافشجريا

دمعتينسكبتلو،الصحراءفيتنبت

فكرتلوالصفصافشجرياتصلبنبى

ذكرتلوالصةصافشجرياتصلحني

!هههبم""،(،("""
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يراص-تصاال"و!ا.ليت،ثأ!أتيءاجرأابك؟.!لملااتيخناا!"")،"،)/)"ء--شكش*!

م..-دالبعإت-هـقانحوالاعنالىلةالماوحمابعبالى*اثمار

فوقظليحملت)واحفصافات!جرر،زصاحني

.طلفيت-وان!وازنملقت.كتفي

القهـ-د.لىروا"حجبالهذي-أازتضباو

رزدوتحتنخامرك!فبنا
....هالحبور--دالعميهنزراتاز-

حسحوولاتحنأمهاميعخللىمدز"لا

إ-تا،راليزواتطلن،المحظورمنزدزو..وانكبتاالىأمبهازبيز

اقحدررواالملحجبالمناذتهدهصه...مل!----ثرءوتها

المحظورفمشارؤبنقجننى.،فرحاوا

ركأ!المؤعاتووابرالمرارعبالحظةلذوقارمنز!وت02

أنمرررارمارت،منابألاصاألافوبعد

ا-ور-داإتدرراءحاءائال!نأىثقيلأتحست5

أ،/لي)تبم"

***(جاركيصنئف-!اازءكستدلىلا

أزطيتعما،-باتلءماسثا؟تي

احمب-لاص-!زلمر6ان--لج!إروحالو3صنويلأأ!اكأ،ؤ"-بررراأ)!3ألانفمجدومصرا.نجمابوجهى

111
(ددرت.صهـ.لىتدو/جرءد،ن.الج!-!!-ا-مت13))

افاعاري!شياالتليجى-5"حى:إأ-اورتحهبئإتج-3-

لينضيعشوأمنجأ!

ل-تهزمبمتلىابمواأنبر:هوبالذؤتهـور-وررملاحنا

الء!هارلى-دإعصاهذالصلملأحأ%أاليا"بولا.!ا:*يلبنانالجنونال:خهةأ)"لدعويدعو

مدورلىزول!أ،"رة!.ساًاتدون!-ت!طلان،!!ار-ت،دتالذلىا-ب-توا،ألادرهنواهلهار:اءداف-ده

ا)ت-ارعضنرأت!بىرءنببر،!لاأأكل-ءدأادطاو،زوجهرخدءل-،،ىأثاتئالادةالو،

ا،اصجابر!،.ليزو:رغلمالنبال:كرصونضنرغ،سيداًواأحمدو

،(ا(ث-ينأانولالىا!

11لىقفىصنى،يرءأةاتالامهبئءةالنعأبه)دعوا

الضائعالحهتزمنهذاأاا-،اًلقربانينحرخى.الزكاةليؤتجهحضى،الصلاة

أ"أ(وخانومسجداكنيسةمالهبحريبتميحتي

إ*؟توصتكمايرقاتلهمنمقتولفيهفايعرلا)أالزماتصعاليكناق!صينللفقراء

الحصواراتجثثعلىالناسورؤوس)")ا)سكاتوالمجدأفعلىخنأانأيفياصابعايلوىملاحن،

الناسجثثءلىالحيوازاتورؤوسأ))اواستكاتالسفينقاعالىهوىملااحنا

.ء-.أإلسانبلا..عدمبلابالبكاوجاش

رأسدلحسى11،الاصحابودعحين،الموتقبيلماتملاحنا

رأسكفتحسساإ.والمكان،والزمان،والاحبامن

11وم،أن،اعضاؤهاوانكمننتت،حياتهقمقمهاالىعادنب

الصبورعبدصلاحا!اًهرةاأالزوالخطعلىجسمهومد
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ثماقصلا

!..فىلمحماةصىصماصضىاونماا

ه

هلمهه55!هه!ههـه.5555!ه5555551
ه

بودواوهدءسيمون:بقلم

يرراًدرصطرجهطعالي!ةترجهة

،)اً(.مافبصفيتقدكأت،تشرينفي،ثانيةفابلتهعئدماس!ءونالعالميةللاديبةرازعح!،بلىربارؤيأاحشءبصدر

يذهـ-بانسارترعلىوكان.قصتنافيتحفطدونمنوانخرطتبجانوا)عاصلفيئا)ف!ررلمةعكلافهماءنؤجمهتتحدثفواردورو

يسكتوكان.اجازةفيكانذلكانتظاروفي.العسكريةللخدمةفريبا!-ذأمنفصلألي)فيؤجما"الاداب"ش،.ت.سار.زربول

في،ا"-بحاؤ!نتلاقىوكنا،شونجزرجديهعندجانسانشادعفياز-،)1انبعفوربقرالإدأبدأرءنلور-فىرا)زريالكتاب

متأخرةسالحةفيالانفتزقنكن3ول.والذصبيالرمادياللكسمبورغأ-:-،واوهـ.،ررر

ن!،ب!ء.ا3نتابعوكنا،بر/صفيلمشيكأا.لالليمنجدا
ز!-!دوكأ،،القادمةإنجنا3وعن،حياتنامن،علافناعن،انفسنا،9؟16عاما.بلولفيباربسىالىرجهتحين،اسينىمااولكان

،تالاحاد)هدهفي/هـوركانمااهمانليدهـووالوم.النقاط..حربني

......00005ب!دات،الاوللئربنمتدففي،ر،ر،سىالىسارترء،رو*ين

اشهكللتفيبقدلقدماكناكافمخدنلدعنقفنكاحقانقوكذلهالكلةكئبباوءلمولتكنلم.الجد/دة!اف!حظ

....ف-دقو!،ضرلانوآ.ا(يىهوزانا)مقاطعةفبىس،رنرورارنبى

كاف-تلانهاالاخطاءهدهةمرصا!يجبانفسسنان!هـدولكينلتقيكأاالاداويل+"فادىولكي.!للىجرمانسانوبا،دوربول

وضعنا.وافع:واقعن.نعبركأتجنلوبأي.اًلسوقمنبعيدةمسماو"علىالرإففي

تهـوىن،ليكتب،ببنىكانسارترانذكرتاننيسبقولقدليسبقواتير!ةززالماكاتالتيالبراديا!مباحافياطوي

يهاانجصرفوان،ءالاتلجميعنتاهدا!كونباى!هـانف"علىفطع.نقحادتالعشبلحلىنجلسوكئا!دهرارةوحدتبىؤيهاابررتاىغالبا

)روعةوعيياعيراطعلىمجبرةكنتفقدانااما.الضرورةضو!لىعنبميداالاننضغالهذاان،ا!/،لايىومفي،لاتصوركنتوءا

وور-ثالزمنءنوتيبىلا!رعاكأبانعليكانوقد.المتنوعةالحياةن)ءنحمل14ؤمهـاقترحتوكنت..-بكفببناانكن./5كانرؤإؤص،وعنبارلابس

نكفلكانت4ب!تمبكلليئانفصهاتفرضالمهماتهذهوكانت.العدمعمتار/جميعالضاكئىؤدوكان.سمارترقف!."ونقرأكنبئا

ذلكعلى؟خه!اندونمن"الكنتي))التفا؟لنتبنىوكنا.الانجازلناا!!لهابكنفلم،اعصابه.شيرلمراعي1نلكخغرةوكالت.نزهاتي

للارادةتعئىكيف،وبالفعل.تستطيعاذن،عليكيجب:لانفسناال!ة!كفحتىاشجعانحسبيكان.ؤيىكن.ينساهاانلئرط

يرادان،واحدشيءاثنانه؟تتأكدتتقررحتىنفسهافيتشكانانلشتوما.باريىفيابىدوءاحد/تافاستأنفنا.تخيفنيانعن

في،اءتمعااما،وبانفعنار،لعالمولقناكناانناثم.يعتقدوانهذااستمرولوخسيئبغيمماافمرنيسيبدوالزمنانادركت

شيءفيهإ*نلمالتضادهذاولكن.فده!:افقد،اًلحافرةحالته.ررقيالفطورجرسوكانيبز3الصباحكان.لمالطيةنهاالىاًلحديث

يصنعانينبغيكان.تجناتفاؤلايقتضبمكانلقد.الثراسةمنمسلاخبزايئكلسارتروكمان.المائلةتدطعاصلانناولاذهبوكنت

ناشصورنكنولم.عملناجزئياكانالصنعوهذا،جدإبمنالانسانمهجوربرجفيخفيةبصورةتضعهامادلينعميابنةكانتجبنةاو

تضجر.،.كانتاًلعامةفالاعمال.الكتبغيربطريقةالخلقفينشارك.الرواتنالاشياءتحبىفت."ا!سفلالمبيت)ءمنبالقربللحمام

دونمنرغباتناحسبتجريالحوادثاننحسبكناولكنناسارترنجبود،الليلويهبط،يذبلحتىيتفتحيكادما.الاصيلو!لان

الخرإفلفي،ممنا،النقطةهذ.وعلى.يهانتدخلانعلينايكونانوكنت.جوالينتجارمعبالقربيختعشىوكان.فندقهاًلى

فالسلام.الارتياحفيكلهالفرنسيايسارنثاطر،ا929ًعاممنوكنت.للماركش!نقد!سيكونكتاببرنعملكناانئالاهليقلت،!

يمثليكنلمالمانيافيالنازيالحزبوانتشارنهانجبامؤكدانهيبدوكان.قطالذنمهملمولكنني،للشيوعيةكرههمباثارةاتملقهمانامل

فترةفيامرءسيصفي1لاستعمارو.لهاهمية!حادثبدايةسوىالحتلسياجامامينتصبونراًيتهم،سارترمجيعمناياماربعةفبمد

فياًلشيوعيةوالانتفاضة،غاندكببهاقامالتيفالحملة.وجيزةولكنه،حازمانهابيعلىيبدووكان.وافتربوا.جالسينكناحيث

كانتالتيالفريدةاًلهائلةوالازمة.اًلسلاميضمنانكاناانرونيسيافييرتديسارتروكان.المصفرةقبمتهتحتالثىءبعضمرتبك

طويلا.يصمدلنالمجتمعهذاانتنبيءكانثالراسماليالعارمتهز.مينيهفيوالتحدباقسيهعلىفقفز،اللونازهرقميصاالميوممذا

فيثكلكانالذيالذهبيالعصرنبيثىبدانااننالنايبرووكانوسلوكييثرثرونفالناس.اًلبلديغادرانبلطفوالديمنهفطلب

-كلشفه.بانتكنفيكانتوالتيالخفيةالتاريخحقيقةنظرنالزواجها.يسعونالتيعمياًبنةسمعةالىيسيءالمكشوفالسيء

،نشاطكلففي.مستوياتهجميععلىالواقعوزننجهلوكنابختصرالامقرراكأنلانهكبيرةضجةدونمنولكنبحيوبةسارترورد

مجالاتتررلانها،الفكربماالنشاطفيوخاصة،ماحريةتتكثف.واحدةساعةرحلته

نفهمانعليناكان.هدفةدونومنكلرراًعملناولقد.اًرللتكرضيقابسافنفي،التخفيمنبمزيداللقاءعلىنتواعدبانواكتفينا

اسبوعاسارتروبقي،محاوت!اًلىوالدييعدولم.البعيمظا!متناء

-!رصينةفكاةمذكراتإافىالمفيةهذهقصةروبت)11.يوميانتكانباخلذابعدوقيما.دورل!لفياحر
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/.-ء-..ء؟.ططحمبمبم!-س-نر+/-?.؟،-س-

-"ء-ء-ءقى3؟لى-!!لى--ة.-**:

-خفي..-..،إ؟-*،خء-لاخ-خ

في--ء-لأ7-ي-ع+-.ص-د؟ك!خىة--

؟يم--في*؟.و--*!-

لا.-+--لا!!--+كاض!،،+!ا-"لح!!7!")----3ء

بخ؟ء-ج،ءع---كاتر؟.--؟---ءقيء،؟-!-ءكز!؟-د.

الح-،ةا(قبعلىدءضاماقائملفاهمناانا):بوقواردهو--مونسارنر

للمستبتل.ةرصد،،ارءككناالحماسةالاعتقادهداقوىوقد.صاهـيةلمحابلغيرعمليحدسالحريةمنلناوكان.جد،،دمننكتشفوان

؟نبعيا،ضيواالر،فرداممامجددةمصلحةلأ-قيمستعبد.لننكنولمالدقيعهصدودهافينعصرهالماننابربكهنكانوخ!نا.للرففر

جميعم3نحاان9!ذخرددنكئولمم.انقطاعبلانفسبهمانججاورااناكيالريجفان،(،1كانت))حمامةغرارعلىبالاخراحدنااخذولقد

قةخفهـكنا.لذلثفدعوناالظروفكأتكلهازفببناونحاكمالاشياءيبدوكانالممنوحفالشيء.9سنم!ا،تحبعهاتعيقانبدل،لهاتصمد

ولما.تقدمالف،بريدوكانتبديلكللانبيسرندينهاوكنا0ذاتنالئيء.علىؤتوقفلابانب،نفكركنا.للأ.اكتكييفلالمجهوداتناكمادةلنا

رقلقنا،انالواجبمنكانالتيالمشكلاتمعظمعنايخفيجهلناكانديومئله.مشاريعناعنفالىاولامرجعهكانالروحالياخكبراوهذا

.جسورانانناوكنانعتبرالمراجعاتبهذهنكتفيكنافقديقومانعلىفطيجر؟لاويخلقيكتبمناًن.السياسيعماتامثلذلك

خوف،ولاارتباكولاعقبةنجيرومن،اكراهدونمنطريرفنانمشيكناغاير،.فهوشبدالمطافئنفسهسيدانهيتصوريكنلماذاالمفامرةبهده

كانتجبوبنااندلك؟بحواجزالاقلعلىكعثرالايمكنناكانكيفولكن،تسندهاكانت(لتيالاوهامعنتئفصللاكاتوجراتنا،ووسائله

سارتروكان.بتقتنمعيشتيادبحكنت.جدامسطحةالحفيقةفييجبرناخارجيعائقايهناكبكنولم.معاتيسرهماالظرولىوكانت

تطفحالمخازنكانت.لابيهجدتهمنورثهصغيرارثمنبصرفووجدنا.نعبروان،نعرلىاننريدكنا.انفسناضدنندفعانعلى

نواجهوكنا.وجهينافيمسدودةالترفامكنةوكانت.ممنوعةباشياءمالنا2تحققجاتناوكانتالطريقهذ.فيالخئاىخىمنخرطاناننا

علىالنساكمننكنولم.بالاحتقاروحتىبالملامبالاةالممنوعاتهذهوكنااخترناهااللذاننحناننالنايبموكأنالهحتىشديدةبمقة

كنتوالتييديمنناولفيالتيالاشياءكانتفقداليوماما.الاطلاديساعدناكانالذيوالخطر.لغاياتنادائمانخضعهاسوفنجاننا.

فينيشبيهاسارتروكان،اًلواقعثقلتحملالتيهيخصوصاالمسهانشعرصميمنافينكنلأماًخرىجهةومن.اًلعالمبؤبرعنايحجبممان

بهافرظمافييعدلمحتى،واهوائيلرغباتياًستسلموكنت.ذلكفقدواولكنهم،اهليمعطيبةبعلاقاتاحتفظتلقد.تربطنابقيود

الومشتفيسيارةركوبنالعدمنتأسفترانافلماذا.عابثةرغباتفياولياؤ.ولاامهتكنولى!.والدءقطيمرهـسارترولم.غليسلطةكل

مارتانسانبحيرةطولعلى،قدميناعلىش!زءونحن-نقومكناالذيوكنا،عائلةبلاكلاناكاناخروبممنى.القانوننظر.فييجسدون

غرفتيفينأكلكناوعندما؟كثيرةباكتشافات-بيرسيمحظاتعلىاوالتيديكارتبعقلانجةتثعجمناقدوكنا.مبدافيالوضعهذاصببناقد

دوموريمطعمفينتعشىكناوعندما،الدسمة(9ماري"وكبدةخبزابكنولم.تناسبنالانهابالذاتاعتنقناهاواقي"الن"الينانقلها

نشعرئكنلم،اًلمخمروكرتبهالثقيلةبيرتهرائحةيرحبسارتركانالذيتمنعناعاطفيةمدزمةايةولا،اًحتراماًيولا،وسواساـيهنالك

"اًلكوليجين"و"الفلستف"في،اًلمساءوفي.شيءمنعحرومانانناانفسنافينرىنكنولم.ورغباتناالعقلضوءعلىقراراًتنانتخذان

نببذكميرااحبوكنت.الرخيصالخمرمنكثيرةاًلوانانشربكناوارادةمجرداويماكنااننانعتقدكنا.الاضطراباوالكافةمنشيئا
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دموعوكانت،يتثاءبالوحثىوكان.عليهممنوعةكانتالهـلاممنالمضغةبيك"حصوصياتمنكاقالذيالمثمسوكوكتيلالفيكنسالعسل

.وتهـمامنهزمااسترخىثمرأسهيهدهدوكان0الزبتيجلدءعلىتسيلمقهىلنايقدمانيستبيعكانفماذا،مونبارناسبشاد،1،هدوغاز

المبائسةالميحرفيلروحاننزعمكنا،سارتروجهيجللالحزنكانالفيكنى،فيمساءت1وذ.اعيادنالناكانتلقد؟ذلكمناكثرريتز

،السماءالى؟ع.:يرفعبانارتغييرهذايتمموكان.فيهحلتةدوكأت،لثائع،لحناتعزفمدرجعلىجوقةكانتتماعئبيةدجاجةاكلت

وهكذا.بهحء"روقظاإتمثيلهذاوكان.كلامدونمنويبتهلوبتثاءبمواردناوخى،فريدةنكنلملولتبهرني"كنلممالأدبةهدهاًناًعلم

نرلد،ها3أمنعةولكناًجىادنا،فعززهقدروكأنهاافاتبدوامزجتنالاكانتهيالمباش!رةالمتعةاليستثم.سعادتنخدمةفيكاذت،المتواضعة

كله،صباناوترةوفى.بارادشاالفمناعنونخلعهاالفسادبدافعواسطةتكونانعلىتساءارانها؟الممببنةالاشياءليعنهانبتالتى

كلماالمقتض-بةالبشكولوبة-الدراماالىتدفعممئأ،مابعهـهوحتىو؟لنطر.اخرونسحرةعليهايضفيهانماوسررها.الاخرمع

الىندؤعهاوكأال!انبدكنا،صعبةاوبضفةمواقفنواجهانعليناكانادقال!روادكان،يالفيالتزامئاوصرامةالقاسبكأترتئاالى

رماعدزاهذاوكانوءهظطولانت-تثمرع"وكنابهانهزأوكناالاقصسحدهاالفرودواتوالنساءالأسبانياللباسيرتدوناًلذينوالرجالمةالفض

علبها.نسبطرانعلىكأشانعتبركأااننابل.عليناانفسهـمرضونلايةالملا.ببنواصحابوالدوقات

لىلأرض.تقلا-نش!جبهكناعهـوا.بةغلكانذي51-الجدر!العالمهذا

،بر،ر-/صؤ!الزفيواذالا!!اريوضعنا!أخذكناالطرفىوبهذهامامامركئتو!و!اً.لاخرةثووكأج!عاهؤلاءتجاهاحسكنت

مرسماوحة!ذافقداجكنالايثمردكهولعولةمنحمإك!اهانملك،لحقوقهاق!بلحل!امرلحددهدحتى،لنفسياقولكنت،اجتيارهالايمكناًلتيء(ىمببمساوفوكىادواب

.".......ترفهمفيالمئفيون،المجموععنالمبتوروناولئكهمالمبعدينان

احياناوكنت.رالقليلومكتفييناطماعلونومن،عببينغيرموظفينفمميزا/!م.نيبالنسبةموجودينيكونوا.لمالعهوموفي.3وانانيتو

يهكناوالمقصعودمرقمىللعينماميرفىكينلشنزيزملساافثئصصاحبيبع!ىكنااعتىبوذلرونانيينالةيئقصاناديوالروا)-هـضماكانتءمااًكأرتةصكمامنلموممترو

نذودكأااننااساغاتتقنعناانغا،خها،هيستيريةتمثيلةاطلاواذلك.الئامسالقر!في

للب-(ةاحننقارنابؤءرتقلبدايعنيكانذلكولكن،اوسرينامللىاتبكصلمبنالمعتبرالاشخاصاننعلمكنالاننما،نثورنكن(مولكنئا

تظيعالثروةتكنولم،رضىتملأنااكواضعةح!تناوكانت،الباذخة.فراغاالايغطيدكنلمالفخموفسارهم.اياهليعلموناشيءعندهم

نفسه،الوؤتلىكناولكننا،بوضعنانطالبكنا:لنابالنسبةشيئا

لمنوئ"8لمكأاهمااللذان()فقيرانةالبرجواز!ان،مطنههربان!صدكنا،إت،ا!با،صلازا.فنا.تعبدناثىءولا،ليحدنااذاشيءبكئلم

عنهمات.فيكنادورهمافثل!لناالذياوقتافق.حنى،وهـ"نمار!هاوكابراللىاتجوهرناكانترلأوالحر.نشلمقهااللذدننعن

وكا!.اإتسل-كأ:حيانئا!ياًكبترإ،مكايحتلكاربطت-اكلالاخرتلو

وبمم!خيبينهاومنتبةالرواعمالياعتبركئتكيفرأ،خاولقد.المةصتركماض-همؤقروالاساطيرالمعببا!موضونالجددالازواجمعظم

ب-ان):تهي،افعالومنبادنا!مداذفاإتص!بل،دئكركانهايسالتدرالموؤتوغينثتئاالنشيطاجئامزبمةدارا/دءتزباندؤاعاليهـ*نركضوكئا

ةا؟ولا،رادايولامكانايالىلاننتسباننا،لايحتووخابانه.لقئعناهـانفةد،امثالااو.نقلإدااوزلمهااءاتنااختركانتوسواعاًلبطالةفي

زرف.!كانت.ذلكخارجكانتفحقيقتنا،جيلايولامهنةاقيولاطبقهنرفةهـهاكناالتيهذهالموقارروحمنت!ه-نأكانت.المحددرورهالها

واي،أيبنءاكنالفد:.لفتمفهاسولىالذيءـواهـصفبلو،الأرلهـىكانتو)فد.مثصابهةولالىصبابلبتنئه.،رؤ?هاكاناتيانفهابالقوة

اقداءىاالرواقبينقاعدةتنجعانوء:ائفر،ز!فاالاإكنل!اخرت!د/!.مناءساوةعلىنبقلجهانلاوتتيحإخ-الياو!تلف"اذاًلعالمتخفف

إ!زمزإلي،إء-ءهـوالروحكناولما،ا)ءر/"علىنئيءبكلراهواالذلن

اتساالاثباءجه"عمنئتحرركاؤاتا،غليتاوؤف.،كانالذيالعملاغاني.لولمفكار.عىاكرنالى،رتركانا!ه!بنلرنب،ومن

ءصنر"هاا!رركأللى،فهاك.زوونكنلمولكننا،عيهفوؤفتكنلمم/ءةتسوخراهـررزية5وؤما!رهـجا"وقصاندللاطقالواغانىشعبية

02بة..ش!صبةانفامعلى.إم!اكانواج!زلم.اررر/عقىاًاقصالدانواعوجمبع

وهذا،اللاميالاةهذه.هلالبنببئلض"هاكئااشانجبر،دلمكفتقبل401

"-نكان،الظروؤ!بهلناتصمحكانتالذيالاستعدادوهداالاءـماللي،لجئاممايتسلىكان.النقريبيةالالناءولاالجناصلال!لإقر.بكنواء

المخديعة،هذهمحاىنقضصاناجلومن،طافيةحريةمع،1نخلطانالمغرياللكماتعلىليتعوديقلأطركالتإقد.واحدةجملةؤىالحروهـ!وبترداد

الوسائللنملكنكنلمولكننا:انفسناتجاهمسافات.نجحذانعليناكانات*؟رقدوبهاى.ايوميثقلهاتها./ريجنفهه"اًلوقتوفىوبنشغلها

.الاطلادعلىالرغلأولألذلكدقصصلقعكاىاًلذي*.ديأ"اإتا"المهرج"خرافة(،سيج)ءمن

.الحياة.نفاهةخياليةجميلة

الئفسي.التحليلوعلمالماركسية:يئيراناانلنظامبنام!ن1منوكانكنتولكنني.مرحةاستعداداتلديناوكانت،فويةصحتناوكانت

جداالحادةالمعركةلاتذكرواني،فجةاًجماليةمعرفةالانعرففمانكنورمواحرد،نفسبمعلىانعلقوكنت،يتغيروجهيوكان.المماكساتاطيقلا

الىسارتريردانيودكانالذيوبوليتزرسارتربين"البلزار"فيكنتالعاديةالاوقاتففبم.مزدوجةشخصيةليينسبسارتروكان

ولكنه،الصفةيرفضسارتريكنولم،"الصغيرالبرجوازي"صفتهمكانهعنيخننازلالحيوانهذاكانالاحيانبعضفيولكن،القنسى

المفكرمشكلةيطرحوكان.مواقعهلتحددلاكفيانهاعلىيصركانيحيكسارتروكان.بوفوارالانسة:الثيءبعصمغيظةشابةلمرأة

ن!فسهصعلىماركسنظرفي،القاثر،البورجوازيةمنالمنحمر،الشاهكلةفقد،هواما.تسرنيباندائماتنت!يكانتتنوعاتالموضوعهذاحول

وكيفأ؟ظروفاًيةفي.طيقتهنظروجهةيتجاوزانر(س!فيحعيفاالمضبابيكونعنمعاالصباحفي-غالبالهيتفقكان

بتدفقيتكلمكان،يشتعلالاحمربوليتزرشعروكان؟ولماذابمدمالاحساسهليهينصبان-الخمولالظروهـالىتدفعهعندمااو

بوسعكانفقدامرمنيكنومهما،سارتراقناعالى1يتوصللمولكنه،س!يطرتهمنيحدانيريدكانكأنمانفسهعلىيتراكمفكان،اللزوم

،ولكنالانبهايحتقدلايزالمادام!هاالعريةمنحفييستمرانسارترحديقةفبمشاهدناءقدكناالذكبالبحرفيليشبهالحالههذءفيوكان

فسدم،هنهمانينهاكنااتيالفكرةجمقلصانيمكنكانجاداتحليلافيالقىقدحارسوكان،نفسنافتتقدالمهكانوالنياًلحيوانات

مافيههنهنملككنالاننالنفسنانمنحهانبمكنترفاكانبالمالاكراثنااكنسحتهواذ،بطنهعلىقفزثم،الصغيربالسمكمليئاسطلاخرطومه

راشغالالقيامعلىمقسوريننكنولمالعوزنشكوذكنلمبحيثانكفايةالصغيرتينعينيهالسماءنحوالبحرفيرفع،الصغيراتاًلسمكاتهذء

طبقتنافيمتناوللثقافةومشاريعهيالفكريبتفتحئامدينانونحن،شاقةتحاولكانتاللحممنالضخمةالجثةهذهانيخيلوكانوالتائهتين

هواًلصغارالبورجوازيبنمثقفيمنكمثقفينوضمناكانلقد.وحدهاهذهحتىولكن.ابتهالالىنفسهاتحولان،التقبهذاخلدزمن
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يؤكاالنهايهفيوق!لأفي!،و.ا(السينجء!رج"يشبهانلهبالنسبة.بر!مقيديننجبر؟نناالاءةقادالىإبفعئاالذي

ا)زواج،لوحدةبؤمتار.لرديكنولم.شخصايمنبالفرباو،مكانهـنإهـ،يفظينءليقينالماذا؟!واهمنبرادلابالذاتالبذحهدافلماذا

ولم،الرجال"نوفيشراًدلوراهنلىوالي1النساءبعترةيروكانتءت،./5انا)صءيىا!ا!نضءامتطاعةبالىان3لقد؟اليقببنفيننامان

د-الالياطا.رروة!ان،عمرهمنين-راواالتا)تةو!بوهو،،فير/*نبرعفهىوكانتفرنسايرغروالعلمهداردألقد.استشرناهانئالواجوبة

،علإ"لم،نررعبيرا.سعملوهـوكائلالي.لرح3،ن.0الجذابتوعهـنجورجغهـة))!زتا!ة-النفسبةالامراضففي،تهمنامظاهره

?-وص:انعرورءانا./ضاونجبغبى،!رورياص:،تت!بثالعلادةان))4.كل.ةهوانجر-اصدقاشيالمضتبدوكط-لنا.نبدوالموحدة(،1دوماس

على-ىء،دكل:اؤ،ئماسيظلتفاهمناان3و،واحدفيعمنكأولقد"لازمه-ة1وارولاث،ا!ةالامراضبانالقائلةالفرةبرضىنتقبلكنا

مض"لمغة،،نناتمع!اءا!ءننالجءوؤتغنىلا؟ابمكنولا،ابةقلى!ت،،نوفف3ة،ولكنناةالمصابطفولةالىيرتدتفسيرذاتواعراضهما

ا،زهـهافتاتسلمدوعينتجا!رانبمكأت،كانويهف،عنه.بعوضان،ار!يعياًلانساناغوارلسبرك!نهجالتحليليالنفسيالعلمنرفضكنااذ

نفكرآضا؟بهـ،للا!،سهؤهلينكنااكيوالمسراتوالحنببنوالحسراتالامراض"و"الاطلأم!سير"فيكتبهسوىلفرويدقراناقدنكنلم

اتمحا!!وزو!"نجبزانمعذهبناهـ-،ءوذات.نزهاتنااثناءطوبلابذلك!ة-هـ،الروحبدلالحرفادركناقدوكنا"اليوميةللحياةالعقلية

ءثيانزكادادمناهماانوبعد.التنزليزهدي"اسياعلىالعاصفة)ءنيفي،كاتالذيالافكاروتهـاعيالعقا)بىبةبرموزهاالكتبهذءاجفلتنا

الى"-ءتهـ.ونح!ريمقعدعلىوجلسنا،(براالكاروسيل"حدائقالى.رء!موىنت،هذياتاًفط.نبدوالجامعةفرويدجنسيةوكانت.بها

له-صاو-كأالحائطعننفصلدرالزلنئمةوكان،اللوفراحنحةاحد-..بة00.01.-
...تدهالذيالدوربسببمروإهـ،لظربهنلرىوكنا.برولسناليا

ار-ىبرلقاناستطاعبهبف،يموءقطكارالقفصهداوفي:ضيقة:الانسازيةيركأالحرتسحقكالت،الايةتفسيراتهاوبصلابة،ا*وعيالى

!بنءر،هـ!الم-طوكان.ءضهالضروج.إ--ءطيمءنانحجطاًكت!ر3،نلقدهنا؟انباتطاتظير!-نولم،ممكنتوفيقالىيرشدنااحدمنيكنولم

بهـ-ااطهـهتوفللات!"فاخربالورقمني!وبيد!اامرأةمتوتقلىاز4نةءروكأ،والاراديالعقلانيموقفئافيمجمهـينوبقينا.نكتشفه

)تو!?لمداا):وراررراوترحاللعطفئهذهوفي.برفقتداعبهوهيالقطا-مة!هـاتوأالجروحعواقبعلىالحريةتنتصرالطبيعيالانسانلدى

لر.و%!ر-!تيلادمىامرياندليرانمنبمكننياًلعقدوكان،"لسنتينب!:-اؤفد،طفول"ت!منعاطفياطليقينىةواذ،ثيراتوالطتوالذكريا

ارعهـء،!هكن،الى/دةهـسميو"ةءديدنقضب،ماالسنينهاتينخلال.نفهابطفوونننا.لفسراللامبالاةهذهانطويلانجهل

!برهـ-الض،رجوبا"وفيةالف،انااطلبباني!مص!ضيكاندلكوبعدضو،،ب%ؤلبلاالاؤ!خا.بؤنرالمالنحلبلميالنفسوعلمالماركسببةكانتواد

و-ى،الارة!ءلمىمام*،ن!!نكقىنم.ئلانااو!ضنينمنفصلببنفقى)دإ:ازكناملانناؤقظذلكؤببى،.بتبنونهـ.االشبانمنكبيرءلدكان

بعفىالشيء،وررآةةحيما!قصراوتطولوغرةدىلنستأنف،مثلااتيناا!فت(،الىتظرانؤبلا!رنحبكنالانناولهن،اوليةمبادىءالاعنهما

-رالاصاصدز،لءاريانوارهـا،الاصرءناحدناغريبيننصبجلنفأبدا.ان!امعنتطابقاناولايهمناكان:اجنبيةبعيون،بعيدمن

يرتحد،9الاتءةياز"محلى،قيمةا)?،لفهذايفوقماثمةبكونولنعبثا،.

.الى-اد!ذا"ننخفظ-انثمنر،(ك!علمناوكمان.!ادةاوقسرالىن!.،،،برانعمببايمههكنا،تكنالحرصدودالطر؟لرسمانمنوبدلا

....ضطرفيكانتلانها

/ري:يلتكدونمنكانزرسهار/!اجالهكانالذياقالفرو،ورضيت

لااخرقبر،نواعدةاضفص.يازخذتؤدوكنت،الارعادفيينم-بكانو)كنهوك!ان.وو-ء!سار.ربينكبيرفر!ثمةكان،اكقطةهذءوصول

ضعفااءإبرهكنتبي؟مايروؤطىنفكا.ا.المسبقة؟لهمومنفسيواناؤرربنف!31ءفيوان،ماضيمننفسبمانتزعاناعجوبةلييبصر

-ئا!?-كت3"اذلككييرورضيوكان،احدهباناجهدوئت.الذانيهـا*تورللانيالابوالىواصدةمرةاًمتلمكتؤدوكنت.لئم؟وني

رمجمت،امتء*وكلا.نرثرةووليس،ءمهؤالمشروع،سارتركلماتفيصلاقيمر*اةالارهـخل؟نفئمسارتراما.اياهليسلبنيشيءثمةيكونولن

بعهـاتعبناللفاءا)إومذاتلىإقولان3فان.اًلجقيقةمنلحظةبلكطؤ-وكانباشمئزازطويلزمنمنذبهاتنبأؤدكانكرجلوجودءمن

دت2تأالاآروبولءتدء%-رةابمةا!-الساءةفيمبطبالهشهراًوثربن--ينالبالةعالمالىيدخلكان.اًلاولصباهمسؤوليةلافقدانهبدء

ب!د،-بالضبطت-رةابعةالم!ا)--اعةفيالا؟روبولتدسأجدهانيثم،نية.برقضيانالىاًولالاضطرارهمهـهـدة4حرقيوكانت،البغيض

ر-!ب:""طرتيلنمهءجبفئأ.رةقان،عا"ةوبصورة.شهراوعشريناًئنين3-انو.قيوصدهكانالت!دريسانثم.يةالعسيالجباةفيشهراًعشر

فبلي.ماتاذاالا،ابدا3-انو،للفرنتيةقارئااليابانالىيطلإونكانواادلهمهرراوجدقد

وكان،سئتبنهنالكيبقىانينويوكان،3191لتشرينطلبهوصعقد

ادر.!سمطرجيعايرهـةترجمةالقهصه!وراوياالكا.نبعلىوكان،جديدةغر؟تالىيتعرفانيامل

.ء*،"""*-،"للأ،"ل!*له*"!هك!،!لألهكا*!لأ*-**-كا"له!لأكهلا""-**-،!لأ*""!لأكلأ**"!ا-"--"*-"كلأ*كا-!-ةل!-،-،،-!ا،-***ة
!ة

ا"
ا*

**
م"

*-
ا" برها:ا.-

لميىجمح:1لرجم!الهءعط "- س"***"*"
إدرون!ي:الزعسل!يخشايررهلترض!هكل!هجملأء

ه!شهـا"غفأجمررخرصيام
؟.3!،سسس،للأ*"*،كلأل!-***كلأ*،*!لأ-*!لأ"،*-!شة!لأث"*"!و"،،*"*"***كهصللأ!لأ"،*!لأ،*"4"،"،،،ل!"*للأ"؟،
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؟.؟ك!.----صإ-4؟قي

عح!آ!!؟ء؟نر.ب!لا-!:.!!ض-!لصمظ!هوي--،:،.+ع،نج:ة*5 ----كأ!-
ير"زرص"ء*"غ!ه!.إ!--.س-

فهو"الحقيقيالمطلق"،قيلكمما،يكنلمأنأكوررواًني،الشصعرألىهنا)*(يوجهالذييمالشكرقبلت

الاق!ىالحدذلكعند،مدركاز"واقربءطامعهأقرب.اًلاحتراموضع5فيغالباالشعرليس.لهوأردهاسارع

نفسهيكاننصفالواقعانيبدوحيثوالضلوعاركةالمشمنالشعريالاتربينعمقديزدادوهولمجدوالازفحالانذللمث

والرمزيةالتشبيهيةالفكرةفبفضل.ألقحميدةفيذاتهالفحصلرانه،الماديةلاعبودياتخاضعمجتمعصنحا!لىوبين

ذلكوبففل،الوسيطةللحعورةالبعيدالانراقوبفضلللعالمبالءسبةنفسههووهو،ا)يهإسصولااتحاءرأ،،لقبل

5-نلسلةلىالفعلى،والاجوبةالاسئا"رونالحوار.،لعمايةالعامتط:يقاتمنصردماآذا

جمشالبفضلواًخيرا،الغريبةوالتداعياتالفعلررودالعالملدىالمنزه"اًلفكرةهياز!ا.!نامار؟رمانء-ر

اعر:اك-يمعم،رفسهاخالقاحرمةة-هاتت!يعلغةءلىاليهمالايتفار،الاقلءاى،هناأزهكل،.شء-!ااعروالت

لدىافبكون.للعلمتكونانرءكنلا"قواقعيةؤو11رإقيمانههمماو،وأحدالىؤالانذلك.عدواناصواتأزكما

يهـجرحينألهالزاما-واكثرلسحراأشددبالكتيةألازسان.تختلفالتيهكه!بحثهمماعلرفتوازما،"ازءرطةأ)هاولتفاء)ى

ناللشاعريتاتى،الميتافيزيقيةالعتبةأنفسهمالورللأسفةيكتمشصفالذيا)حدرت.العلمساةمأالىزنظرصجناز-،.

الشمعر،يتكشفذاكاواذ،الميتافسزيقيمحلهناكيحلفينرىوحين،الر؟كصي)قالمطفيحتىاورورللأز:ةاحدودفى

احسىب،الحقيظب"الدهشةابن"از"عن،ال!اسفةلاداصاحداهما.نضعرأجسيتينييرتين.زخلرليتجنراءالؤجز

القدبم.فاف!لسواتعبيررفصينللاكمبهبابدل5ا،خرىتضعلي-نما!،لاتسبيةعا!ا

معرف!ة،حلرازيكونانوقبل،اولاهوالشبعرولكن،بالذاتزلي،ئيةألفىالمقاييسدقةالابدألىإحصدوللرمحىهـود

انسانفيموجودااكساعركان.كاملةوحياة-حياةحلرازمكتشصف،الحرهذلفيعلميروجدداكبرنسممعوحين

لاند،الذرا"العحسورانسانفييوجدولىلمالكهوؤ!بحميغةذ!ك!ماتركيباوسعووأفسعا؟العازوامبسءلم

ولدتقدنفمهاوالاديان.ألانسانهـنر-جزالاصزءالعقلغدهلمسطألحدسيدعولىسمعهحين-المعادلات

نعمةوبفضل،روحيةحاجةوهي،الصصعريةالحاجةرون"،العلمبىللاخصابالحقيقيةاخربةاهوأمحريالاا)انويعان

.البنتريالصبوانفيابداالالهيةالنترارةعاشتالنتصعرنسةبرؤرة"العالميخمنعبىنالمطالبةأ)ىيرذ!جابل

فيملجأالالهييجدفازصا،اليثولوجياتتنهاروصيمنصتنكونالا،كلههذاونسمعنرىحين-11حقيقية

فيالنغلاموحص.ورباطهمحطتهفيهلجدقدبلالثصعر،االعلميةالالةوعيةشرب!ثلإةالتصعرالالةزعشبربان

"حاملاتتتخلفحين،المباشرالانسانيوالحآدثألاجتماع!جما."تصعري"شيءكلقبلهوذهنيخىاقكلأنوالحق

لحاملات"الدربمفسحةالقديمالموكبفيلاالخبزالشيتلكاوأحدةلوظيفةاز!ا،الح!هبقيا)5)!ةبممنى

تبحثالتيللشعوباًلعظصالعاطفةفان."المشاءلاجلمن،والمعقولةالحسوسةالاشكالعادا"هف!ب.تممارس

الشعرية.المخيلةبنارتلتهبانمل،اوالوضوحالضوءعنابعديذهب،ترى،وايهما.العتحاعروعمليمالعالعمل

فخ!ر!خطود.عبءختيمثىوهوالانسان!ضافذلكوفي؟الشعريالخطام،المنطقيةالفكرة:واعمق

اءامهتنفتححين،انسانيتهعبءتحتيمشىوهوالانسان،طريقهطاعميانطفلانفيهيتل!سالذيألبدفيالليل

نفسية.وكليةحقيقيةعالميةعلىقائمةجديدةإنسانيةالاتساعدهلاوالاخر،!يةالعالبىلمعداتمزودأحدهما

سرتعميقهيال!،لرسالتهالامينالحديثالشعراناغنىوهو،الشورالىاولاخرجقرأهصن،الحدسومضات

متابعتهاتعني!مةعاتقهعلىيأخذ،بالذاتالانسانافالسر،اهميةبذىليسىأ)حوابان؟سفوريال!وبالتوهج

الثعرهذامثلفىوليى.واكتماولكا!فيالاررانالكبرىآلشعريةالذهننمغامرة.ول-ت.رببنهطهـمترك

.صرفجمانيهوطكألكفيهوليس.!جائبيشىءايبعضذعرلقد.الدراء،تيك!يةالحديثالعامفوحاتدون

هو.تزيينفنولا،وتعطيرثحنيطفنقطليسانهلهللملوهذا،العالمباقداد.نتعاقمالىةنظرمنافلكاعلماء

ولابةولابالشعارات،ولايتاجربالتماثيلللثقافة!صدلا)يءيربيلا.اللامتناهيالانسانضميرفبامتراداذلكدونليىى

افيحاانهصحيح.موسيقىعيدبأييكتفيانيسسسنطيعالحدودهذهقوشامتدادوءلى،حدودهالعلموسعفمهمما

فيهيتخذلاولكنه،كبرىحللفة8الجممالطريقهفيانذلك.يعدووهوالشاعرصيدوكب5نسمعنفتألن

الفمنيفصلانيرفضانه"الوحيدةخميرتهولاغايتهجونسانالكبيرالفرشالشاعردظها1دني1دكدمة1ترجمة(،)

وهو،.وهوسعملدهو،المعرفةعنوالحب،الحياةعن.الاسبىالثهرفىدلارابنوبلجائزةتسلمحينبيرس
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ة-!م،،،!،،،،،4*مس،مهـ،،،،،،"،،*!ي،!ي،*مي"،*،،،*؟منزلههو.الحبالحدود)زيحانئمان1دوتجديدؤرررة

!ر:يشضونحيحثمادائماهوو.-ل!،ؤ،زوز"ا)خخسوعوعدم
!لأ"./حدالرفضفيولاالغي!ةفينجف*!رلجيقلاانه.ال-جق

!؟ف!و.العحرمكاسبمننفيعاينتظرلاذسمعاج،.

.:يصتبر،يديو)وجي"اكلمنهتحرر،الخاىلىرقدره،-،حا"لار

!لأ:.ذاتهـ،تسهـرانلهاا-ساككمالفسها!لحه،ةياهـ-،وزور-"

هـلمرلصصصزوإن،راا!*هـ.ؤ،ف،لمرانءسش،د؟ص!مى،،المىفالخاىطصحصدالىرحعلا..عموىلىر"ء!
رهـا-لىرأررلىء(--"،!اص-!م.)وملط!ي1،واورصصلالماكمي،حدروبض!رر،الصحاضزوىرعالم!اله

-هـيرؤاكلو.زىوالك!الحبزو!ل،نش!ارىالإووووزسمازىا،و

!-لأتصا-ول-هىا،مص!-،-ررفيوالقيدالذينفسهالل-لىالىلم%جعوانما،وتوفسح.نتان

..بسبحالذىالخفاءوالى؟ذأر،1النفسوالى،ر!حتكنتصفه

،أصش)-مبحوحا"طحزجا!فو!ىكىآلغ!ونفهاعلىعبارتهحرمتلقد.الشضريالكازنؤيه

!رأف-لموهـنأكأا!م،عرارامنومهحدش.العلميةالعبارةمنتطاباباقلالصبارةهذهوليست

الكونمعاب3اتحادهوبما،ا)تماعرلنايحققوهكذا

!غأهـدلأ"نيزإصةن005ليلمثلتحدروار!دم!الذيوالدرس.ووحدشهالوحميمود"بديهموهال!)ة

الأ!لا...الاقلالاشيفاعنهيعرفوالمصالمررركضواحداازسجامياقازوناان.ؤلالتفلهو)ضا

دلأ،!جاوزمافيهيحدثانولايعكن.أجىا"ورنالاشعياء

صلا:ابل-لىففيه:جم!هارقالواو،احاحوالتاريضانقلاباتاسو!فان.الانم!،نمقياس.بلبجصته

القيىهـؤتلملأواحكه-وا،بنتىوكتوجوها--رراورناوشعدورةةبفل-قىالمقاعاتا،إيت

سحإ--ارعبرنالموا.تكبمااا)جحيبمالهاتوأن.واضشجدد

مف)ىالا،لطهكسبوا،!!بةالمساكل-ردقوا؟خم!موعالمومنلحظةا،ينرنلا،رؤوسهنفوقواك.حعل

لىتصلاكىالىت!شصتغوىت:لهقالوا؟ؤتتهوتلاز-!جاك،با)حور-اراتف!ان.الجاريرلالطو
-."..ءوحدهوالجمود.ريشهاتدلوازصا.بفالرورللهوبأ

ءجىللأى-اغء-حصجدصن11ايلى،صروبينىهم؟أما+ت،يقطعالذيذاكهوشصاعر،.بالركل!أريهددازرياهو ...-ذفعصسلاالشاعرانيجدوهكذا.والمصضادال،اوف-صبل

احتشص...و،!وا"ا"اهدا.و!ال.رو،ساةؤبوليسرر،التاويخبلي،لحادثمن!.بالرغغمرتبطا

!ة
ه!جهللأالذؤبا!لاعت،خرأفارآهملما..؟4ص-ورعنبوضوح"جم!عيعبرانه.عش*غرإجاهوماعصره

..،،ة....م!يسزالماالاوانانذلك!الصظيمالصصرهذافيالص-صز

ودلا،ءشى--ورل-همأرادوأددلأوسكلح!سبه!هص-ننفى"يستدركأنالمرءا-ستمايموجديدامتحعا

.!..ة،زم4؟هذاعحرزاصجدعننتنازلعساز،ولمن:جديد

أ!و-لاءلآ-لدلخملتاًز-لما:بحبقوءاجهبقاكى؟قنل!!يوكلررفعوص!ا-،ربخاإوروا"عا7هذا-لا.نحنف)ا

..م...م".؟حرك--"ؤمةأثافوعةمانريدهوبرك،وجها،عنالصنف

(1112عدلااصمل-خت،بلاطخماأحهلجئت،"ه:لاترف-اًلمدكلرقحممهارلحظاتأعنففيية-والالىهيةاوالا

المسىتغ!فتطردواأتهى-وكىوثورة؟الاصرىبى.ررتهـ،فالخووعقيماصنمك!ن،ز--كولا

.."يديتمنحهاذياألايقاعيالخفقهذاالىت!مغيانبك

ظلم!(الارضشعلىصت"سصصالكق.ومات؟حلر.ر-قفيما/وهيالكبرىالانسانيةللصجادةالمجددةال!)يا

....01م!.نفسمهلتنكراًنالحياذبوسعان!-!ج!،واض!.الضاق

تلىابالحىو!حسه.م!،غامومر..4.بالعدماش!رماوالعدمعن!دراذاحمماماهوتمةول-صر

روشإ!.اللميلفي3تنب،زعحبوصنحكاية؟والقياسو!وتحتبالشكليحتفطماايضاتمةايسولكن
هـلىر،)ضتع،لارخمى6تنموالناسصعظ)تالتحولفيليسستالأساذالت،لاينقطءالذيالوسلموددفق

..الازفصللفيتكمنالحقيقيةالعحعرمأساةوانما،والتغير

قبلا..أجهـنتهبماتلقىالارضومثلماوألانسانضربالزهالانسانبينويتسعيعمقانلهيتركالذي

0001سيظإصممنضدرعندالمستنيرالانسانافترى.للازمنب1

لمو5ملى-ماكلولمن،شصبهبلوم!من؟،دواصللملأصصحفي،لقرى1ونضجه؟الاخرغند

كحضجلى.؟السحابخلفربدواغررأفأبحر؟((،زائفانضجماألاي!زتلناتراه

فأهـلملأ،وشمده،اقملفم!رلا:فقال)الانسانرسالةإجننايرؤكدانلايتجزاألذيالشاعرءايان

...؟تعكسأنعلىأقدرمراةالروحاماميرفعانه.المزدوجة قتلاهـ،تكلنالارضفيجياعاديومهامنبوضع،نفسهالصحمرفي،يذكروهو،الروحيةحظوظه

زوحيدأانجبرأيوحدوهو،الاهـاببالانساناجدرانساني

سد؟ح!سهنبهبلا!يارقاهرة؟في،الروجةالطاوةوسحيرورةالجماعيةالروحبينوسع11

..ازأء،لهذافياكابالطينالصحاعرصحسباحيكونفلهل.العمالم

!ب!الكريمالقرأنفيثنورةالسامريقصة-11.الطينالانانتذكراذالكافانه،الجا؟يةالبووالطاقة
الانجيلفيأيةالىيشيرالبيتهذا-2.ا!كتعصرهضصيريكونأنالنتى،عروحب

7ولء++،م،ء8،ء،??*?ء"?ء،8ء"+،،هـء،"،"،،"4ء((الادابترجمة))
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ة-!م،،،!،،،،،4*مس،مهـ،،،،،،"،،*!ي،!ي،*مي"،*،،،*؟منزلههو.الحبالحدود)زيحانئمان1دوتجديدؤرررة

!ر:يشضونحيحثمادائماهوو.-ل!،ؤ،زوز"ا)خخسوعوعدم
!لأ"./حدالرفضفيولاالغي!ةفينجف*!رلجيقلاانه.ال-جق

!؟ف!و.العحرمكاسبمننفيعاينتظرلاذسمعاج،.

.:يصتبر،يديو)وجي"اكلمنهتحرر،الخاىلىرقدره،-،حا"لار

!لأ:.ذاتهـ،تسهـرانلهاا-ساككمالفسها!لحه،ةياهـ-،وزور-"

هـلمرلصصصزوإن،راا!*هـ.ؤ،ف،لمرانءسش،د؟ص!مى،،المىفالخاىطصحصدالىرحعلا..عموىلىر"ء!
رهـا-لىرأررلىء(--"،!اص-!م.)وملط!ي1،واورصصلالماكمي،حدروبض!رر،الصحاضزوىرعالم!اله

-هـيرؤاكلو.زىوالك!الحبزو!ل،نش!ارىالإووووزسمازىا،و

!-لأتصا-ول-هىا،مص!-،-ررفيوالقيدالذينفسهالل-لىالىلم%جعوانما،وتوفسح.نتان

..بسبحالذىالخفاءوالى؟ذأر،1النفسوالى،ر!حتكنتصفه

،أصش)-مبحوحا"طحزجا!فو!ىكىآلغ!ونفهاعلىعبارتهحرمتلقد.الشضريالكازنؤيه

!رأف-لموهـنأكأا!م،عرارامنومهحدش.العلميةالعبارةمنتطاباباقلالصبارةهذهوليست

الكونمعاب3اتحادهوبما،ا)تماعرلنايحققوهكذا

!غأهـدلأ"نيزإصةن005ليلمثلتحدروار!دم!الذيوالدرس.ووحدشهالوحميمود"بديهموهال!)ة

الأ!لا...الاقلالاشيفاعنهيعرفوالمصالمررركضواحداازسجامياقازوناان.ؤلالتفلهو)ضا

دلأ،!جاوزمافيهيحدثانولايعكن.أجىا"ورنالاشعياء

صلا:ابل-لىففيه:جم!هارقالواو،احاحوالتاريضانقلاباتاسو!فان.الانم!،نمقياس.بلبجصته

القيىهـؤتلملأواحكه-وا،بنتىوكتوجوها--رراورناوشعدورةةبفل-قىالمقاعاتا،إيت

سحإ--ارعبرنالموا.تكبمااا)جحيبمالهاتوأن.واضشجدد

مف)ىالا،لطهكسبوا،!!بةالمساكل-ردقوا؟خم!موعالمومنلحظةا،ينرنلا،رؤوسهنفوقواك.حعل

لىتصلاكىالىت!شصتغوىت:لهقالوا؟ؤتتهوتلاز-!جاك،با)حور-اراتف!ان.الجاريرلالطو
-."..ءوحدهوالجمود.ريشهاتدلوازصا.بفالرورللهوبأ

ءجىللأى-اغء-حصجدصن11ايلى،صروبينىهم؟أما+ت،يقطعالذيذاكهوشصاعر،.بالركل!أريهددازرياهو ...-ذفعصسلاالشاعرانيجدوهكذا.والمصضادال،اوف-صبل

احتشص...و،!وا"ا"اهدا.و!ال.رو،ساةؤبوليسرر،التاويخبلي،لحادثمن!.بالرغغمرتبطا

!ة
ه!جهللأالذؤبا!لاعت،خرأفارآهملما..؟4ص-ورعنبوضوح"جم!عيعبرانه.عش*غرإجاهوماعصره

..،،ة....م!يسزالماالاوانانذلك!الصظيمالصصرهذافيالص-صز

ودلا،ءشى--ورل-همأرادوأددلأوسكلح!سبه!هص-ننفى"يستدركأنالمرءا-ستمايموجديدامتحعا

.!..ة،زم4؟هذاعحرزاصجدعننتنازلعساز،ولمن:جديد

أ!و-لاءلآ-لدلخملتاًز-لما:بحبقوءاجهبقاكى؟قنل!!يوكلررفعوص!ا-،ربخاإوروا"عا7هذا-لا.نحنف)ا

..م...م".؟حرك--"ؤمةأثافوعةمانريدهوبرك،وجها،عنالصنف

(1112عدلااصمل-خت،بلاطخماأحهلجئت،"ه:لاترف-اًلمدكلرقحممهارلحظاتأعنففيية-والالىهيةاوالا

المسىتغ!فتطردواأتهى-وكىوثورة؟الاصرىبى.ررتهـ،فالخووعقيماصنمك!ن،ز--كولا

.."يديتمنحهاذياألايقاعيالخفقهذاالىت!مغيانبك

ظلم!(الارضشعلىصت"سصصالكق.ومات؟حلر.ر-قفيما/وهيالكبرىالانسانيةللصجادةالمجددةال!)يا

....01م!.نفسمهلتنكراًنالحياذبوسعان!-!ج!،واض!.الضاق

تلىابالحىو!حسه.م!،غامومر..4.بالعدماش!رماوالعدمعن!دراذاحمماماهوتمةول-صر

روشإ!.اللميلفي3تنب،زعحبوصنحكاية؟والقياسو!وتحتبالشكليحتفطماايضاتمةايسولكن
هـلىر،)ضتع،لارخمى6تنموالناسصعظ)تالتحولفيليسستالأساذالت،لاينقطءالذيالوسلموددفق

..الازفصللفيتكمنالحقيقيةالعحعرمأساةوانما،والتغير

قبلا..أجهـنتهبماتلقىالارضومثلماوألانسانضربالزهالانسانبينويتسعيعمقانلهيتركالذي

0001سيظإصممنضدرعندالمستنيرالانسانافترى.للازمنب1

لمو5ملى-ماكلولمن،شصبهبلوم!من؟،دواصللملأصصحفي،لقرى1ونضجه؟الاخرغند

كحضجلى.؟السحابخلفربدواغررأفأبحر؟((،زائفانضجماألاي!زتلناتراه

فأهـلملأ،وشمده،اقملفم!رلا:فقال)الانسانرسالةإجننايرؤكدانلايتجزاألذيالشاعرءايان

...؟تعكسأنعلىأقدرمراةالروحاماميرفعانه.المزدوجة قتلاهـ،تكلنالارضفيجياعاديومهامنبوضع،نفسهالصحمرفي،يذكروهو،الروحيةحظوظه

زوحيدأانجبرأيوحدوهو،الاهـاببالانساناجدرانساني

سد؟ح!سهنبهبلا!يارقاهرة؟في،الروجةالطاوةوسحيرورةالجماعيةالروحبينوسع11

..ازأء،لهذافياكابالطينالصحاعرصحسباحيكونفلهل.العمالم

!ب!الكريمالقرأنفيثنورةالسامريقصة-11.الطينالانانتذكراذالكافانه،الجا؟يةالبووالطاقة
الانجيلفيأيةالىيشيرالبيتهذا-2.ا!كتعصرهضصيريكونأنالنتى،عروحب
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!هههي!قمهم"،،مي،-،،!يسي!س،،مم"ق!ك!81،!ى

15وا

.ههافسفعرشضابلمشاإ-صراا)ترابأ)خب،تيآرهـ"
هاهنلونحن.

...وعوده،عنالر؟حز-ائل

!..مطرعنالسماءنسائل

بالمىيولوالسهولالجبالمفرقيا

مطهـسيا

الشجرمانحيا

والثمروالحياةالرواعهدية

الوحولنبوعهاعلىتجمعتنفوسنا

شعابهافي"العليق"وانتثر

لاولفاهايهصر"سةغر"غيرفيهافليس

ماعند"لعليقا"يلفها"سةغر"و

والحجروالترابالنباتيظلل

الف!-ولتعرفلامريضةنفوسنما

،اننبفيهااشعرهنيهةببىتمر..

احىلىان،اكونان،ارووتانإودنفولسنافيصمتد"عليقة"

بالجقاء-اخضرارهلعلىتسطو

اعالعطمنلحهطةاعيشان...انتشارهلفيالزنجنونتطلول

.ال-طرمننزهةخطرالقبنرواجمونصامتونونحن

اخضرارهافيالحقولتعرفنيانلود..وعودهاعنالرياحنسائل

شرابهلمنالجفافخلفمايحرمهما.انتصار!افبالعيونترانيوان..مطرعنالسماءنسائل

،تفجرتلواودوالخدرالوجوممنهنيهة.بيتمر..حبيبيا..غريبيا..اواهأ
لسهولها،جبالهانحرقتلو،الطماءعربرفيانفيهااءحسىمطريا

اقولهاكلصة..!وةمتحتنيلووالض!جرالجفافمنرعدةوالشرابالنباتفيالحياةباعثياأ
والظفرالصفاء4طرعةفمهااحمسف.-لست:الاة1.01والحجر

وءهـوأع،عببش،عيسلمىو

مدار!،ويتسيرلجمه

اسرارهامنتراهماتجهل

رحابف،فيتمتدءايقةيا..اواه...اهأو

شرابنامنالجفافخإفهـ،شرابهاوحلربلا..هكذاخلقتاننيإحس

شبابناءاكماتأسفنالويفيدصاذا

،"،كلعاجزون،واجمونونحن

(صور)حياتناصننحيشوحو)هاتراًكمتالتيزءسي

نص(العليق)يحرقمنهاشعابفيالعليقواحتشد

البنش،ءفرصةالزيتونميمنحترابها.نيأكل

السه،ءخامع!دمةدةدشنمنقانطوؤاولنالحن

اننيفيهاأشعرهنيهةبيتمر

احس"ان-اكونان-اموتأناود

بالبقاء

،العطاءمنلحظةاعيشان

اوالخدرالو%وماجاوزان

،الظماءعروفيفياحسىاناود

المطردفقة

علوشناجي
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مص-كاص
055--،=كاخ-.بر

دتصمال!.----.-!---ء.ء--صص-
صدزصلمصتشصم.صطصضصت

يعودليطويانودون.مكتبهفيبانيوافيهماعاطفةلاتلونهابلهجةيقول"؟اكأوكاينقابرجل"

فضولية،عيناعمئرونبتعلتوقد،البابالىطريقهاخذ،اورافهاللاجئينخيامف،يرقد"-

.الجوابينتظراندونودفعهاً!كيرغرفةبابوقرعالممرقطعضر،!رواءازاوجئته،هـلمعدر"هنربىالسل

هدادهفقال.بصعوبةفمهمناتزعهاتحيةالقىانبمدامامهوا!تصبالهالكينوارثألاولادملحنةوالجوع

اثطلتالشوزيعمركزاخنلاساتفياثبهةبانللجلوسيدعو.اندون!اذاجنا!فلر!اهثموال!انهـ،واه

ت!عيلوصفيصداقتهوار،بلامسيفاوقفوصقيعلىؤفمتقدالعلاء"اىااحضيضأهـن،بالرغيفاناورفعته

ؤداسثلةبعضعليهليطرحالخاصالوكالةمحققاماميمثلانمنه

،.ؤمببهوتجردباصانةعايهايجيبانويرجو،التحقيقسيمفي.نئفعللصياب"الصتاعقافلة)ءؤصيدةمن

الاعلى.الطابقفيالمحققمكنبللتويقصدان!*

وتركراسهء،نر،للانصرافدعوةانهالسكوتمنففهمالمديروسكتالانقباضلشعورتفسسيرايجدانيملمكلم،الءصباحمياتيقظحين

درجاتوإصعدثانج!الطويلالم!ريقطعوهويتسصارووظل،الغرفةيلاوامتها)تيالاحلامفييجدعلهذاكرتهواء؟مر،عليهب"ولبمالذ!بما

عليصهجدإبالامركأنالشكلبهذاانقنضلماذا:العشرينالسلممختلطةلهبدتفقد،معيناشيثار3/تذاني!تطعامولكنه،لهعلة

منديرا.انفحاولوصفيالىشخصياشبهاتهتتجهالم؟كليةانتهائهمابعدالىكذلكوظل،والنهايةالىبدايةمتداخإة،مشولثة

برغمالبيتفييجد.انفيواخفقايامثلاثةؤبلالاختلاساتاكثفلتحادثميلانفسهفيالباصىركبحين.اجدو)ـم.ملابس!ارنداءمن

ليقابلفليتجلد؟.والنهارالببلمنمخننلفةفتراتفيدؤيتهاتحاوليعرفولم،اذنيهزملائههمهمةتبلغفلمءم!هةةهيرأ!صهؤدؤنزملا?

نصفالبابوكأن.اليمينالىالثالثمكتبههذا..بهموءالمحققوصوتالخلفمنكنفهتهزيداشونحينالاالجوفياجهـيدهاكان

لايعرفبانهنسيلقد..متسائلاالتهالرجلوتطلع،فدخلمفتوح:احتفالبلايقول

اجلى"؟اشتاهذاآ."..يكونمنلهفيقلاسماءمم*الموظفينمن.وصفياوقفوالقد؟الاخهاراخربلقكهل-

طولرجللثعهحن!.نفعنسطلا،لهيمدلنظرهاطببدا!كلعةمارمشاجل!سوهوحاشحعلاس!حاو"الىالنظر.بعاودرانوهم،اليهالقيمايفهماندونلحطةوظل

..-....م......:يقولالصوتوعادتهزهعادتايىدولكن،الجر!دة

لازعاجكاًسف)ءبثباتانجبراالصوتؤإلثم،العينانعنه.فرتفعاندون

مركزاصةلأستهمةاليهوجهتالذيلوصفيحميمصديقانكبلننبم.وصفياوقفوالقد..اتصد.بقا!عدمءليكبهـو-

بعضنكونوؤد،احتلاستهمةاجل،ارجوكتضطمنصملا..التوز.بعالتفتحينمايقوليدرولم،اصابعهمنتفلتبالجرإهـةاحىهنا

تقللا..الموة.وعميقيمكأذاتمنكنستقيهاانإمنراك!المعلومات:وسألخلفهالنبمالرجلالى

9(0دفاعكمايستوجبفيهالاجمونفقداسئلثيصتتمعانؤبلشيذا؟صتاكد-

فهليقولبدؤةاًسثلتهيختارانيحاول.لمله..ؤليلاالمحققويسكت؟.ولو-

01.لالمقولهااواًلحق!قةله..+

....الهمهمةوارنعمت،الموظعينمنصدبرهعنسرينمناصبرالباصفيكان

اعفهـفانيجباجل..يقولانفمليهصادفايكونانشاءاذاكلفيلحضرالتيالتلفونعاملةثرثرةوات*ختالقملصقاتوتمافبت

سهرةتكاصيفلترةمائة..نفقاتهفيتوسماوصفيعلىلاحطتانني،ذلكاحدأليهايطلباندون،ممجوحباسهاببفصهز*فصوعفيلمايوم

الفناناتاحدىاست!وتذهبيةسجائروولاعة..المهىافيدؤ+هاواحدةالانتصاروراالمتقنعةوالن!ماتةالمصطنعالعطفبينملإقاتالأواخثلفت

..هذاًلايديئهكيفاجل..شقراءلانهاذلككل..راضيالهافقسهاتعدولم،فلبهضرباتوتسارعتإقولما،لصرفلمو5اما..ولعق

منذذلكعنفكفمني.بشديندائماكان.بةشخصيااناأدنتهلقدالغوثوكالةرارامامالباميوقفخىةالصحبةسطودتبصرانعينا.

عنالرمادنجفضوهوفادصالسؤ(لمن(تحرجولم..مشهورثلاثةمكانهواخذودخل،عاماعشراحدطوالصباعءلبقفا!اعادكما

الماعداتببمضيمدهمبداقدالكوبتفيالمقاولعمهبانالجديدةبذلتهفيالحضورالىسبقتهالىتيبالوجوهشعروقديمالفالمكبفي

منتصفمنانجهدراسةقطعالىاضطرحينهذاعمهكاناين..فرضتقدبوصفيالوثيقةفصداقته،خاصبشكل.تإن!فهاخرباص

حكايةرفضتلقد؟.البنوكاحدفيساعيايوظفهالثانويةالمرحلةالمكتبعلىلزببلهيقولسمعهبواحدمرولما.لإماتمليقفيتحفطا

مني،وخاف..تكإبانئيعينايكانتبتصديقهتطاهرتواذ..عمهوحاولالاهانةفابتلع،الانوفتزكمغدتا(وظفينبعضرائحةانا(ءاور

شارةفيوايابنائمابنامنيتهربصار،صراقتيمنيتضايقبدأكانتاعينيهولكن.الأكوزيعقوائميراجعومويتجا!اتجدىانبعد

حكاية..المقاولعمه..سهراًتهفييشركنئيعدلم..واحدةاحىالغرفةفيالتلفونجرسضربو(ا،غا/ةابالاس!ا?روراتمران

استمعاًنفلاحاول..يسالالرجلهوهااًه..ومستهلكةمضحكةذلكالىيدعو.انقبلايىفنهض،سواهاحدايدونالمقصودبانه

ولكن..الاحظلمكيف".؟.فيعادينجبرشيثالاحظتهل"..مديرهالىواستمعمرتجفةبيدالسماعةؤرؤعالجهازالىاًلموهين-اقرب
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صورةالاخاطرهفيالمواًسممنيبقولمالارضراحتوحبنهدوئكبمثللىيمكنولا..اقولهلنلاأكلههذاًلكاقوللماذا

اضحى،آخرصبيناووسطهبناالرجنآقاموذولهايبلغالتيبدئالسهث..وفهاردجوع..ودمهصاهلصداقة..عياقتنااًلغيانوبعئودلي

تجدولا،تأكلهماوجدمياذاتشبعتكادلاااتياًلمثاتعيوءمنواحدااعئرفةالاندطبيبايضربكاد...نذلاليس..وصكينذلاليساًنه

نسلءتيا.تئسلانالاالتفججمنتبعبانبميسلوجلهاالفنوريناكاددياعئبعداًلمستعاكىدخوليخولهاكقييةلامرأكتقريرايكتب

ذانحيعاكلاعشر(صد!يهيىوذ..وذلةئبزوجآالمةأمعلىقدج..الاةقلفلعنلنهالصذيبثةمساععياته...لصاليس...ساقهاتأكعث

لزوجمعيلانه.نشهدنئهركلاولإةنييمم!االتيالبطاقة..راتبهفيحسابايقبلتاتيالعملعنالعاطلخاقوابن

اًنوامثوخمسذالىانس!وقنامعججلكيهتتحقنبوبومنعيلوكناحلنمعناتكنلمانت

الاعاشف،ويتناوهئالبطاقو.بمد،ابروزيجااياميونتحمناولكاالنجمجكناحينمعناتكمئالم،التاكلسذاقداهنامناقوببرغبوالحمود

قفسهلجالغولاعوليل،الدودفيهينخةائوتمرةابانجباوسمنادقيقااكومبابئمنيتننذرلالا..معاوهمهوذننااسوتعيمنبلمجلفاًلتبيعامي

تعئانيولاتشنتوولاتثورلااخيالقلذمنوكاائ..حبوبهامناـكشبقرنالحقيقةاًحباو،"حبمئفلو،اـلقبيمبهمامنكلامافاقولاميئا

خباأهل.،ننرالوابالسوعبمواًلموحبالمسوولصساب.لصك.يةاواراهواناالساعةكرهـ"ماوبقدر،وصكياحبما

الخياأمنوكيسا،بيدالوليلذالمبطاقآ.بميثجاءنيمانبقبهأمعئلفبيساًنديواما،وبينهبينيسيكوظب..يديكملىيكونلنوصكي

المركزدخلمتحصتهبكيلمعاونييبدأانوقبل،الاخرىاليدفيعنديفلي!بي..بعينيكتأكلنيلا.امامكمدافعااكوناًنالابوسعي

ترجونيوهيإ!يوفبلتكميمنبيامسكتالبطنمففخةاًمرأةتلميذازاملته،طفلاكانمذاعرهـوصفيانني"مناكثراقولهما

ليسكرالبابعلمييبيعهاالوالالنوقآلوذاالاعامئفاسلوالاباكيف."الدركهذاالىينحتأاتعويلندانءلىسولاوليهآ،وموظول

بذوله.السمنبنئيمآوروهبواكلالهزوجتهتادكا،.بثب:الاجنبيذبحكمتاثتقولوانعيتلقمنيهحجيايالمهييا

وقدتنرسذئبوممئهزوجهااليهااستداًرالمرأةتنتهيانوقبلانيمكنلحظةايةفيالمرءلا+دريصاحبيياظروفكممثلفياء

"4بإوالعقاللكملتلهاجيبمياأوياالدنيئاوانعيناهجحظت"..لع!ايرعئك

.عدهملىومعاونياقوهآاندونورجليهعنافقلنب،بةلانصرافاليهاسعارلالدواهكرسيهفيالمحققبوتملمرب

اكديعأاذرااقصبفمئكأدماؤهاوتدفقمئارهواا(عئاكوانوعيحمئالعيبجنوخواعيلمعئليتدافججسمهفيالذربالعببكربيحسيوهو

..الدنجيحأكيفلايديمبوعاد،عنعيءاذيافحتىتتاكلهعيبتعذ*مىكأمث،هأسه

هذهلمتواقيالاسمافسيارةتهـبمبابالوكالةا.فهملتوحينفارتفصتفرةتهودخل،اـلمكتب)ـلىعائداالسلميهبطوهوطريقهيتلمس

"نقريرعلىالحصولقبلفبولهاالمستشةىرفض،المربضةتنقلامامانخفضتانمالمبثتولكنها،مستطلعةالاوراقعنالر؟وس

ملىالحصوهئمنواتمكني،الذبيبملىاعثرانوقبقأ،الوكالموميب.المريكيواًلخينقن

جسقسوىمنهايبعيولردمهاكقأنابلميقدالمعيألكانمئ،التكعييرقاكلف،اخعئولالهالااونآاسماء،تنتذرماتعباعااتوزبجاقوائمكانمي

منتفحشمعيالىبنتفهاودفع،ومزقهابالاورافىوامسك.رغيفهامنهتتظرمضيعة

.النهايينفيياتثقيائما.نمئفقدمجالمستفيهئامعئعايذاقولوالكلماتوخقبمنيخفةئاعايحاواآراحتيهبينراسهوحمقبا"ربسلو

فيم.مراالعيي

بر-"ددقةسنأه*،،!ني*"دنأ-نأنأ،-نأنأ،نئنئ،،،،نأنئد!د!"*ي"*،"*أخاحساسععابكلاعهلهيتكمافلمواعاوهو،اليجقلعيماكذبايققبلم

بريستميعلوانه.يودالا-ماعاذوآيذهيوااعأمنفينبلاءماخبث-معين

ببنر0".....

""وعلطيصيفواعأ،الوكاءعيابعثقيالكلامعيانوسههمأ،قومباعن

:"..لاكااونولااومجرهااو...":استذلبي

ص0؟"اللحظة"لفرضحينواحدوراءواحدايتساقطونقومهوسيشهد

عب!سن8ةبقن4بلم،النافوغالىيمنأيقامثو..جلعيثومننبهمنوقام.نكها

00ور!ص!ى5!ما:اغضانمنالاالمثناءعراهاوقدقريبةحديرقةفيقائمةتينلشجرةثاءد

ءثلاثوانتعاب،الععنوةباباهوالملتويةالاحذابمنهيكلاكبمعي،يابسف

مو"نعببسيعو.تومضوافكارءالقيجيلعلىمسميتاعاوعيناملواكاعي

فينبتلمقد..مكانهالىعادثمالئافذةكنالثالثةلفافهوالقى

..!....ملاعيوا
.بة.بة..ص.اليباسدذاكعآأميعيلويأكذئسيء..الاوصاذهوهلايقيهعأيعرأسه

لملماً!اصعصعه6
...محمو،الىيسترعفلم،مسموعبصوتمعهيفكران!كنوجهايريدوالتفت

ومد؟..الكبييةالذيفغشوايامنةأاويغكعئفيالمبثوئفالوجوهمنوجم

؟ةدبقبدبةأيئايقودباابعوبدفلا...فلومنيبحعيالعأجفييمه

الئحاالوالمعا!الومحمد،.قطاليهيعودولاالمكانهذايغادر

..؟ودديلقد..لصاصارالذنبالاخحكايآيحكيهاي..يقوعبماذا

علدس4ذمانييلوموعواهلهعلىهولاءمنواصدكدبوسيقصهامميوكف

004لرياعكانيفالمحقلبنذرفياله.الىيلذعيادثدوعب..الذمياءمائمة

حدلثاصدراًلادارردار

"ليامخررعيفةواكما..والموودوةلبويالمجعئمصكايةكلتكواذدأ

...المويلفممله
سنابل؟طول،الشمالقرىاحدىفيمزارعاكانعرالحاجنجباض

اكثر؟ةأنبلهبوقد،سرايادبيكودبحينيقودبكماالرجدبقامثتبلخحقله

بلا؟صرفاالعردزجاجةنصفيرعانقبلوصفهااذاوسطهمن

وتربتئا؟،سحيةفس!ماؤنا،دائماخضراءبلادنافيمواسمهوكانت،ماء
،*،!ه،،-كبر.الرخوةبالمتخاذلةسواعمفاتكنولم،سمحة
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تحركافهم،اللاجئينعلىيسجلمناول،المخيمجاسوسسبيمابو.مجرماإفىطلمعاالحاجفياض

لنرعيين،ابقطعهذهلتبادرماتقداحدابانالوكالةإبلغمنواولأ-طقا!.الارضفقدصاينالكراءةفقد،ولكنهط-بامفىارءاكان

فياللذ،ن.لولد؟حهنىالاءاشة،تاول،كيفنعرلىولا،!انولكنهز--رويهة!ادهـانرةاءثالاضؤن،1ة!؟وحد.ر:كبماالمحيموخفشتا*!

..سنواتخمسقبلماتتا)؟!ولامه،51*و،ت.يحبهاالضعمهابنةمنزوجهحببنخرافخمسةاروه

ءافةمظ31"ر،1ء"إنجصثس،رسةالمه.هاا!كيبرةخيمكأ-مالمحوفط!ولست؟خرمضيمالىرحلوافقد،مياضابناء4حلمااعلممانا

ؤد-هـينفيرفالمطمخلفاتمنا-تادتعايه!معلىإقومفارالهمن-يم"كأو)ـ(-!ا.تؤ.رالاعالئةبطاوكأان!01حهيظتبناؤكدانال!ضطيع

اءداعي.االاسودألاوععلىضه/5زخطه01/ء-ينانلاءيناه.نكاداا-"*نفي،قض.!نجباضوان،لصه:عةلااشعخاء!قىخه-اءا!"ةصقى

عجبنتةالارضوتصبحالكبيرةالنقوبمنالمطرإب)ةءتاءازشوؤ!لا-?ن،ء*دتاذاوانه،ا)شاقةالاءغالمععاماعشرة"م-عوبة

ار؟-ب،ااحع"بر1علىويهايتردهواانالاولادعلىلوبشنح،طينيةخ.رلااد-فيقول،الطرقانه-ةالدـيمعوله/ضربوهوسضابلهءن

الزرعيسقيرصيمربهناككانطالماءتءملةاجازةءطالمدرهـةدـعإنتدا،ما،اءخضانت3"مواسم،رجلورة91نصفإنلمغطولهار،ن-هةاك

..حساببلاعسواله.داد*اذلةا)رجالاعدر.وتكنلىمو،ةلى!اءوالسم،محةلى4ردا؟قا

فاقترهـت،مدرسةاسمهالذبمالءصقاءاهـذاالمخيماهلليونتكا.البغيوءرؤت

للزريبةالذهابعناولادهمبمنعفيهايهددوناةعريهيرؤ،واانم2عليهفيعر!تهاؤقدالممزقة.ا)"وزيعفيهوائماسمهاعنفءثوالالا

صجرية.داراالوكالةلى،3،-:ضيحتى..رلمدءـافياسم"اغير!والجد/د،وا!-مهاآخرمهان

ذهـك،يةملاقءقص-نةامرلمةااعل،اإستكتءواان*،و)واولماالذيإبارااءنتصىماءلىإديناانشدوزءن،رثكلينهابةفي

بكة،نجتها.انافطوعتنف-ىاننر"ولالمدرل!ةوءاحبلوابىظاًلم،لكبينتق!يمهفى!شعب

هـنيحذرنيالوكالة!ثافذارافلقتصتتايامثلائةتفتو)منء-لها!""ثخطواتناراتسكرناؤ،ذا..فنسكرتمساءاننا

اتوزيع1مركزعندتنتهيقمهمت!،إعنجينبملاكيماالتدخل..بالاثمفنضححمراءالوانطتضيههاالتالامكنةهذءمنمكان

.مسا-اباكانالاخءإرقيمه-هـرانقطاشنولم..دا)دثرنسيءلف!..قبليدخلوؤ!مرةوصة!معيكان

ثقوبها.منالعلمينصبخيمةالمرسةاوظلت.الاعاشةعليهمنوزع!لذ.بننقول!كذا

يتولونعرفاءخمسةفهـناك.نعبفاذا،قائماتهاكا"-المعاموظلملثامرتعوجه51ممتقعكان.فايلبعدخرجانبىتماولون4

انسةحالاستاذإبىىلابر،ص!يأعلاء"-ذهإبرء،ذومونإظو،ل؟تربرشاعنهمحلىهزرءاص"!إنحاولتوحين،للطريقايايجاراذراعطمنقجدبنت

للتقويمهوسيلةمنهااحرس؟افيمدربنمااصهـ.ذ)?تدكر:إقولوهـويبكيكادالةظاظة

اثرىقدسبيماباانهـوالمضيمطفنربدلهـالذيالوصءوالمشيالينارفاقهفحملهبلدنااطرافعلىيهوديةغارةؤ.!لقتإومر3أتد

"الايريالا)نصبوانه،اللايرةالخيمةصدرفي0.4رؤتلفزإونزجهاوخطبةؤص.بةر.،ئ،اباهانبدبدمهود!ضاهنعسلهانؤ.رؤفءتاجثة

ربعالفرجةيريدمنعلىدخولرسك!فرضوانه،الخيمةعمودعلى..هـة-،صور.أ"رأيتنقد..رأسالفبراسهنقاإضانوافم.نا

هـناةلمصصايحاولانوويل،مارلله!روشوءتسة،ا*.ارتةلمرآةطرؤ،علىءملظة،!النهمئاضبرعلىاًظهرناهااشانفهاصورته

.الثقوباجرؤلمللمراةاتمرتولملمالصورةاتأءلواناوجمدت.مكسورة

.واحداواحدااعرفهماجلووءخرت..الدفيقالمرتةعوالانفنفسهاالذقنلهاكان.اسألان

.والوغدوالبضوالمجرمالمصا--وتوخط،1مه،الىاور./هاولما.؟اصورةءم!كوانازارواتيل3

لانفسهمخفوا!انحاولوالمد،نجرووممناسوالب.واوهـاولاع../ةالنهاءنهفىهليتعتذركأنهامرتعشبصوتتقولبيلحقتللباب

يفواهـ-.الىدممهزءمصئ-،ا)ففيالفيمعنلميز!مماءـوبةهلأاالاامامي،بق)ىاووجرتافياميءاتتوا،..ل!واهك!/*نلم)ا

تقصاواواء)"جدرا""ءصخمالظوازموطا"ء.اءاتمن/*هـا،ضرلماًشىالغؤو!رآبراروطارت.وازاوصةطبصمتوسرزا."الطرإبئ

شيئا.ركض1انعلىالقدرة"واقد،تلت.بالوفياتزء--اؤءإد"ئاإوء"ا2وءن.رالف.اعسالم!الاصصرنااءتواصتشبئاها

ظروفكم/مثلؤب)ء!لمت-يناءوؤورالمءفيقأ/،1كذبالقللملا"!تهرانا.ءناءنكانفقد،مصابيح"،منالاثمشجيرال"طاييوت

(0001اصابح./ءلصظةالهكلالمرءوهـريلاص،حبيلا.اليهودر!.اصيخطئنالملواخواتنابعضاليها

لة-سوهاالاوارصآخرءكانوطواذا!-طورين.ن!رأ"حبنالىفدطوو.ااي"الوغدوعرفت

لصا.اخدواناريدلالاننيدههـفمالإها..لتى*!!اعتذارأزهاءلى..سليمانجايكنلمانإكونمن

على!ز،!.!/،ص،مإطلحنىحإراؤو"4برا"موخ.راًالار!اىاايخى4،1ومءاز..صعيرةخيماتثلاتب"!مل!قيلآ،المخيمخياماكبرنجهننه

شبع.منشيعصنولمحاعلتهاصتختبدسطةجانبهالى..الكيرةرابامامدانما

*".إبرلداذيابالثمناللاجئينعلىلعرضها،ءةابىةمن

ولالمة-ءاطرإىاإوا"ويىاءا.سيراولياا!-خطىيبد!ا،نام،زالوما،بايناءموظفاكانؤقد،كج!انهفعيرالىببسسايموابو

الىلبودةالكابال!ماسةيجدلا"ء-ععء!31"رخ!!مطربرذاذم؟بر!مضفا.ان"زوجيدا..الاتدابحكومةمنتقاعدراتبله

ا"مياءلصة!االمصا؟يحاضواءنكنولم،ءق!ىو!يىدة4ب*هـج!ةر-ة""،ؤ!الم!دءة"ن.إةط،1ولاالإوإتؤب.،بملانولدانوله،الذهيبة

ى4الكااطر.بقاوحنتةيرلمونانعكاساالصغبرة11،ءرركء)ىىتنع*التىاوينخ.-بة،ئدةا(بالغجيرانهإقرضبانله!مح-مةعلىوهو

الحمى.بوهج/-يررقء-ل!!اوجهالنةة.ح.بالمئةشببن

ارهـن،ارقديكصوتالاالمبيلصمت،خدشصوتثمةإ*نولم
،***كه،!!د،44**،*مملأ،للأ،كللأ*،"،"*"،*،*،*،*لهللأ،"،*"3

الذيا)حفبرلحن!ةوالا،قمرهماتيلديحنى.دصيجانيباليلا*

اً(ةحثرجصدتهمنسهولةتخرجلالكادصا!ة!ءعلةوحودهشت::مطابعطمعت" ......على

."

..صالرخولكمغ*
-...ص-ص.صص

لواحهانوحدهلهوتركواونامواهمومهمالناساصةة.ندقد؟واللأئمترعه.،.ا 11... لمطج!ر!كر
وبعلبة،الءلمفي."جكلوخبأهابالنفطمللاهاء-طءلمةاجةرزجالطلمم"

.العيدانتخونهةلورولاعةشفعهاتقاب4؟21922:تلفور

شههلشهـفعاًلاتثاقلسفما،ؤمدهاترفالمتثاقلةخطاهوكانت."
*-.ء!ه"*"كه"!ه"*!ه"**،**كلهللأللأ*كلي،**9"*!،"،*"هـ*للأ!"*
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./عودمنشرارةويلمقمهاالايهاسبعضبالدهنليمرع.هاجعحيفيمتسارعتينبرقدمينتعلققد

البموقيدؤقى،الاسمرجلدهحرارتهاوتلذع..ونمرعنار.و؟زدهرانيالثعيختوجهالتوزيعمركزبابفمندالقدمانتموؤفانوقبل

يبقرسكت"فيإ-مل،وثكافرحمنلونويغمرء،حاراشرايبنهفيقدفيهالاحماستحيةعببهوالقى،اكقصدمعهلا".موالخببربكل

لحوىمهاق،ةرريهعلىمر؟وياتهاةت:إثر،ا:تةحةاار!3الاليطونبرر،ؤ.يو-الهليقدمالفرءصةهاةإءدلحابرهثرثرةاحمةنرانتكونؤ!تغلج

الس!اتميناللاعينيتصوروهويضحكانلهوإجاو،ءترنحةبخطوات.سجارة

غولاقولهمافليكمرويد،بلعناتهمإدفنونه.ص5باظفارحلده.ؤرم.!ء.....0001

ترجمواؤلأاًليهنفسياسوقعن!مااوقفاالىاساقلحنممارررفمالمبلمةابانالمارتاول*يىوو،ل،-هيا"تحياايحارىرهءوتله

والم!-صماللصسوءاتعلىسوءه.غطىالذفيالدنيءهذالي-!ارتكماقي!"ولعن،طولهامنشيئالايغيردفئهاولكن،رافثةهـطرها

اضغي.واوالوغد.نهارءالناسليل"قتجعل

..الجهـ-بىةحياتكمناريفيونلصوا..هذهحجارتكموفروااتيالسيجارةؤضيرلممتعاطفبرصوتهـذاعليهردولما

..3-ك!ؤواراببرنرؤلمكلباعقر،رصفائيدؤيقكمادوس!،نذا!ازظرواا)وء-"انالىيرةطتانؤبلالاخيرا!فسالىامةصهابل،قسها

ا)رغ.-لفعلىتك:إروالىتبصروابة.افيى!فبيك"مردلى"جنجوعو!ان7*اعلميمنيلاهذاول!ن،وجهاوجهاوجوه"يعرفالذيالحيمنغرإب

الذليل.دووبودءبهاستأنىلقد،*المتسهـعينمنتخلولافاللياني،شيئا

المو!جتصبنبعيتء"يشربوهواليهبظهرهرونرءالتابيبلمغواذهداولهن،نفسهإحلمتانرهـل4الييصغ!منميجدقلهلايرتلبت

3رتهوذ..اهـجائرعابةاراعشمةابه!.وتحسس..اننوصضةالالسنةالحفا؟ر.فشجنباًن.نبابىلاالتيالمتثاقلةمشبت"يواصلانإببث"ا

،ةدو-ين.افد.افيللسلطةؤائلاء-!ا..ماذا-3.فالمةا)ـ-يجارةبىا-،رل!ىساعاتمند.إضقطعلمالذيالرذاذهـذاترةقياناو،اطر،باالمملوءة

!!مصنوعولكنهةدرا،هـإكون.؟.وقد!اؤضاء..سوددةحمةز3ا،ر0وحدهللخفبرالطر/بئو.بطلصانبيءخعطف.،جتلغهثم،الاولىالليل

برصولتإ!أز!وتهاوراح،4وإيشوهجهاوبداالالتلآوته.اروتإطلرأستمةكاناخعطفاوراءةهن،و-ده)4تكنا!بقالطرولكن

..ؤيالىشرالجدارؤيالوحيدةالنافدةحافة"ناؤتربتو،مسموع"ر؟نانرز"ص!جانحؤزإءلإع-انؤ"-""لمتألقم.ةدؤو،،ود،/خ؟غ!ثمدءغة

تصيءمشصتعلةكوةةالايلعلىوتطلالحدإدوته-،(رالختتبستاكلالذإباالخدربدأوؤ(دوترصدالها-،رساراسؤ!دبالتثاثر-الذي

..اوما!ةافيمنل3،اللاجئين؟ل،ا:ا!!الملوسبمرف.جدإبةطهـ.،قاالكر!ء!ءلىليجلى!نف"على-ؤ.إتامل،ورأسهاطرافهالىيتصرب

..وء!منوارفع،لصمناكبرتكماعانه،برالذاتاًلمحققيعرفولىاةيؤنرهـ،تاثاذاالمطرمننحهب"واطئةنترؤةتحت-/ةمه"الذيالقهببر

زارهلهعلطوءا،لموتهـ!حروفم،..ج"ءوااذااتوهإانقوء4وانو!ىثشانرأس".للإتوما،.ركبتيهعلىرخدقبة"وافاا)."ب!سمه

!يصرأملانه..لانهالا،الؤشرانو"وصاللهتا"ئمعاى.الضفراءعلىصنر!سلطانزالنوم،دؤ*ا!ها/.لمكامةومة

..المرفيمه؟احتحسىوإارنمطفوراًءالرابضااغر)بوإت.؟-
?ئدام سمربطلد4جعلتارتيالأروفمفارفاتمنويضحكيحملهالذي

/-.سئ،تنج!!لااقلامابقصصهاتغدىالت!امصاباتا3.ةلمكناجحامحصابة

،سمعانكل؟حانتيابخفةفيديرهالبابالىيرتجهوهـوخ،واتهوخفت

اتياالمغامرة!ررءءليهويرغسدا،حدراءارىحاقإس"غؤقد،ءس.برلملمه

ؤلبه.حماهاتاكل

حرىا:دى
..زرب!ص.بردهومد،بالمفتاحقفلهواًحكموراءهواغلقهاليابودفع

..المستودعهذاخفايايعرؤطمثلهاحدمنفماالنور

وتسمنترتعلتياالفئرانواضطربت...المكانالضوءوعمر

صه-ذءحننىالحمراء..السمحبوبضدمناءةيومعنيوماوتكتسب

شر،صئشع.فيتضحكهلانكغ-لةنهتةهذه..مثلها،ان.ث!رإفاوصفيليت دطهاحاحهعدسهي.لمصوصيمهاولهح...اللاجيءمالعلىدجرأ

2!ا"ه..يجتمعانحنالذدفيلهوسيقولها،سمعهالو(الموؤف)

تصادؤالمحالةهذه.؟الغدفياسةاىي.،نمبسهاي..ماذا..و

العيونزرقدعاةوعرفت،ومرتشينلصوصاعرفتفقد،الوكالة

الممدممةللشاعرةحديدديواتءتحذدقينوعزفت،الثهرفيدولارالفمناكشدقاءةبالاذمازبزيبشرون

.؟تخدونعساهمفمادا،الوكالةرابعندتتميالشاىصةبانيرددون

؟فاالاسماءمنله

الحرإتنقطةإخشارانفعليه.طويلافيهيفكرانيمكنلاسؤبر

!قانفدوىارنر!النةط!زجاجةمنعببهابعبالفارغةالىخيثىابهباسيجمعوان

وتم-ودؤيقفول..الطعامهذاكلتاكلانللنادإ؟ركثميح.لغا

تفيقيصىانيخشىالايتلكأ؟لما؟ااوه..ادلاهداوقودهاوليمةوزيب،

الاسم؟هذابغيرلهإقبلولا،لصاعليهفيقبضالحارس

اقيرولويصب،واحدعلىواحداويكومهاالاكياسيحملوسارع

لروت-الادا!دارثمإرفتتئاا،قابلالحائطالىابعيدبالزجاجةويلقيؤطرةاخرالى

....الولا!ةبهدهو؟قربياس3الااحدطرفمنيدنيه.بمابعوديشع!

اءثمجفتينمناللهبويسريالنارالكيسفيشربالثانيالمطرفمن

الدهناوعيةبيقربوتركها.وتتعانقوتختلط،تتقارباقالالسنةتلبث

الاخرىالجهةمنواستدارالكومةوسطبهايلقي؟تلامنهاويجرف
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س!5ء!!!!:!..ستتر؟.!---"---.؟6؟خ--+--قي-!?!ء*؟!!؟ير*!!صىاف!-فف-!

في؟بخ!كم!!عخ--خشضيترفي*ةضصمحرصسااي!أ!صر

نمم!تئنز!ي!*كاترمخبن..71مير--؟-س-ع+-!+كألىعقي؟؟ةبز!صع!.ا-حض

!!."؟.".!**-؟"سعصلمىعىعصبمكل
خ7-:تر-؟فيقي------

اًلاهـوخلفقصه."فيتتحركاتيالاشخاسالافخلفيدفقالذي.عباراتببعض.نعريفهيمكنفنانكل

كتبماكلفيتتشابكاًلتيوالصوروالانفعالاتوالاحاسيسالافكار"،خارجمنتاجهواستثراًففنانكلباثارالاحاطةبالامكاناناذا

عمل.مماوكلقالماكلوفي.قيهاالبارزةالملامجاشنكشافوباتاني

ينقلهاانتولستوياستطاعالفنيةالملتهبةالزاخرةالحياةهذءلان،القليلةبالكلمات،هفكراوفئاناواديربكلتحديديمكن

واعماله.آثارهالى.تعبهاانالمحدودةالمكلماتوسعفيحدودامنهملكل

فصصهابطالتحريرثوفيالغيعالمهابداعنرحماستهوكاتت.الموجزالتعريفعلىفيستععىتول!وياما

حماشهقدرمحلى،المتنرقةاوالفاجعةمصائر!مللعبمواقفهموتنظيم"متناهيلا"يبدوبحيتوانننوعوالعمقالاتساعمنفولتوي

تجندلها:اقيالعدبدةالقضا.لاعنويدبومالهولسانهبقلمهعالدقفيمنضرباعجالةفي،لتعديدهمحاولةكللتصبححتى،الحدود

السلاملتوطيددعونهخيالفلاحينلتعيبمالمدارسانثائهمنانجنداه.المطلقاًجتزاء

.للايمانوالعودةاللاعنفبوسيلةتولسشويمحالمندخلعندمايطالعنامااولهوبالمطلقوالاحساس

هـنيرجعل،وسلوكهتولستويفنبينالمستمرالتفاعلوهذا.والانسانالفنان

المجتمعوجاةلعياتهصادقاوانعكاسااصيلااًقداداالادبيةاثارء)1(رولانرومسانسماءبماتولستويامامذستشعرانئا

قلبه.فييحياالذينقفعندمابشبيههنحسالذيالدوارهذااي(لأاللانهايةدوار"

ينىالذيهووعملهفكرءبببنوالتداخلوالتماطيالتكاملوهذاآفاقالىشاهقعلومننتلفتعنيمااوالعميقةالهواتحافة!لى

الانسانن.الحضودوصدقالمزخمحرارةآثاره.السحيقةاًلسماوات

حياته،والحياةتوشتويادببيئالحواجزتحطيمادىوقد.وحيا.نهآثارهعلىللحكمخارجمنتولستويتأملالمتعذرفمن

لابابعادوتزويدءواخصابهالادبيعالمهاغناءالى،بيئتهوحياةهيوكانهاتبدولانهاعنهاللابتعادمجالولا.لهاظاهراخارجفلا

لها.مثيلواوسعاعمقفي،الوجودكل،الوجودكأنهااو.الحياةكلالحياة

باللهالاتليقلاالخالقصفة"033!+تاسوقولصحولئنهذاـوتجسدالحياةهذهتميانالانسانيةالنفستستطيعماوابعد

تولستويمن،المبدعينالاناشبيناجصرهومننجدلاقننا"وبالفنان.كلماتببضعوالوحودالحياةنختصرانيسعن!فكيف.الوجود

الله.بعد،الخالقصفةبحملالغابةيستكشفمنمثل،تولستويمننقشبعئدما،مثلنا

كالهيرمملكانلقد"بريستلي،الانجليزالنقاداحدعنهيقلالم.الخارجمناحياماونوعاسرارهافهمعلىنقررلانحن.العظيمة

به"يلهوباكملهكونامامسعيدلنحسوظلالهامسالكهافينجوسوان،قلبهاالىنلجانعليناان

نفسه:غوركيعنهيقلالمتنوعولنعرفلهالاحدوصوراشكالفيحياةمنبهتزخرمابمدى

علىيرجلسروسبياالهابلالاولمبمنالهاليس..اًلهايشبهانه"تعانقمنيطلاًلذيالجمالوماهيةتعمرهااتيوالتمتماتالاصوات

."زيزفونشجرةتحتخثبمنعرثن.ارجائهافيوالنسماتاًلخضرةوالتفافوالفنماتالاضواء

قصصهغنىبسببفقطليسالخالقصفةيستحقوتولستويكلتاهما.اًلمذنفةالغاباتتوحيهممابالكيمتوحيتولستويواثار

والمواقفوالامزجةوألاهواءبالعواطفوازدحامهاالحيةبالوجوهالمرمشيهذااكتشاففيالدانبةوالرغبةالمجهولمنالرهبةالئفسفيتبعثان

امام،نحسهالذيالانطباعبسببكذلكبل،لهاحصرلاالتيوالمصا!لرولإغصانالعروفىفيالحياةتياردبيبالىتومئانوكلتاهما.المجهول

القوةمظاهرمنصغيرجزءامامالالسنااننا،الحياةمنالدفقهذاالمرتبطوالجمالوالجلالوالديناميةوالقوةالخمسبمعئىوتعطيان

اـلخلقفعلمنحققهمابسببفقطليسخالقتولستوياـن.اًلخلافة0الحياةبهذه

الابدابموطاقةالخلققوةببببكذلكبل،الطويلدمر.فيالراهنتلاقياوكنابلالهكولستويحياةفينجد،الغلبةاشجارفبموكما

..عند.،لهاحمودلاوكأنهاتبدوانتيعنبحثاالسماءنحواًلمثرعةالتفلاشهفيالجبينشموخبينوتالفا

الذيافشعورفيتولمصتويعندالخلاقةوالطاقةالفعلهذاويبموفيعببقاالجئورامتدادوبين،الروجوراءسميااووالزرقةالضوء

،ا؟،البعث"و"والسلمالحرب"وخاعة،الكبرىروايالهتعطيهرسوخوراءسعيااوالماءونداوةالترابدفوراءبحثاالارض

ومجزوءاتاكبرعالمجأةمننماذجالاليستيصفهاالتيالاحداثبان.الماديالواًقع

رهـءقهلتبدا،الزمنفيايفالاواك!رابعدتاريخيةحركةمنمقتطعةاعترافاتهوفيقصصهفييقرأهمن،تولستوييقراومن

بانتهائها.دنتهيولاالرواية،9اللانهايةدوار"معالانجرافمننفسهيمنعانيستطيعلا،ورسائله

اضواءلالقاءمحاولةتبدو"والسلمالحرب"كروايةدوايةانالهادرالحياةتيارازاءوالاختناد*حتباسيشبهبماألاحساسمع

نهرمن،لهانقطاعلاالذيالاحداثتيارمنالزوايابعضعلىمركزء

نهاية.ولالهبدايةلاالنبمالزمن"ص.(تولستويحياة:رولانرومان)اً(
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.الانساليةا!ءنجربةيختزلوانكبيرةامةجاةيختصراندائمايشوقنااللذاقالابمدالزماتكومذاالارحبالمالمهذا

صاقالاشل*لا?داءعلىاعمالهوفيتوتويآئارفينعثرفنحنعليهماكوىالاواقاصيصهرواياتهخلالمنلنايفتحولااليهماتولستوي

خواطر!بقن"ضكانتابر!اوالاؤكارالمتةداتلكلوترجبعاتوالمطامحجباننا،الانسانجبةجاتناارتباطالىالشاملةنظرتهلنايؤكدان

.اة.مهرياارحكما؟تاءوفئاتهطقياتهبكل،الرولىئيالشعبوافئدةالتاريخيةوبالقوى،المجتمععلىتمافبتاليالاجيالبحياة،الفردية

الروسبةوالارضالسماءبينالمشدودالوترإضبهبتوتويف!نيفيالتطوربدورتحملواتيالمافيفي؟معالمجهذاكونتالتي

"لمكؤباؤقابع!ومنوجهة4ارمنتازبمسة5والطفنامةلاقليهتزبةالمشقبل

.الاطرافالمترايةالدنيافقطاتيحتالانسانيةوللمصائرللاحداثالتاريخيةالنظرةهذه

منضهترا.إبئ"،فيركليرجعالصاؤ!بماالوترهذاسممنااقعجبفلاالاحداثخضممنتتفلتيمفعرفتاتيالمليمةا؟دمةةلبعض

"اكض"ررالخواطراء.سأءوا)ترخيموالتضإ-مالترجيععلىقدرةالانسانيالتطورسيرمنهاتستشرفالعاليةالذرىالىلترتفعاليومية

المءماقيةوالابر.ص،للإه،عبةالاجاط.وراتواالفئاتتباينالمتباينةواًلخلجات.تولسننويعملفيثوريةالمجوانباكراًلنظرةهذهوليست

.اـفيه.ر؟ةاروباارضاءمنللابرين4ابينهاتوزعكانتالتيا؟اـوالسلمالحرب"روايةلمؤلتكانالادبيالفنيالصعيدفصلى

التمزفىمظا!ك"عال.ه"وؤي"وا-.تويتكتابفيرأينااناذنلاعجبالزمانوحدةاطار،اًلمغلقاطارهمنالروايةفنتحريرفيالفضل

وزمزقهه.وؤكبماكمضعبس.وحقصقتهك!انحقيقتبينتمزقهنوعكلمنالىالافاقالرحبةينقلهفيهوانمواضيعهمحصرالروائيىناعتادالذيوالمكان

راًإضاءانعءبولالءورءبئةواالم.رؤةومقضياتوالشفالةالحبنداءاتعالممنمقتطعاصغيرامسرحايرويهااتيالاحداتفيهاتبدوالمتي

تفءو،الىصهبقبا)دينالا/مانونداءاتالالحاداغراءاتبينبتادجحشبر.نشكلاتيوالجزرالمدحركاتالىالخيوظلافبومشدودااوسع

ل!،تاازالاورهتضفيوؤارةالهنوتمءيدالمولسيقىلضطثمالدعوةفي.نارة.العاماتابىبح

ال!روبءوؤةء!!عوج"كأمنرابرضاهاذاعجبولا،والفنانينالفنءلى"والسلمالحرب"روايةمثلفنياثراماماحمسناانعجمبفلا

.ؤ*دبرشاىا/ؤديكانالذيوالاجلإ.ايوالكنسيالملكياًلنظامولتغييروالفقراء،الاغنياءالناسصورمنعلب:،عا.نيةلوبالملحميالئفسبلفحات

وار-وع19:ؤرر!وتر؟في،ا:!!!امناد!ةجانبفيواهـ)طاتالتروات!فون،وكرهون،يحبون،ويشقونيئعمون،والبسطاءالعظماء

اخرىةج،و"-ن،ا)تلممهبمنالسا*قةالاكثريةجانبفيوالتخلفالحروبحولتدوركانتا!نياالضخمةالاحداثذلمبفيويقتلعن

.هاعيالاياظ!!ا(واجلاةواللاعفالمحبةبمهدأيتمن!ك.بمدهاوماالنابليونجة

ءإتوي.وا:ةهااءنرا!"نياة:اؤفكأاوالهـعواتقيداتوالمتالافكارهذهفىجصةحقبةجاةمنالمنئتعلةاللوحاتهذءرحابةتذكرناافلا

!--انالةيةةللحةبزا)وجوه؟ازتةمظلاحةراتءبفياوواحدن2فيالا،جبارةوماديةانسعانيةزوىبينالصراعمسرح،اوروبرا.ناريخمن

ا!رودءجمما.الازسانا-رويؤكأانعكاسانفسهؤييجسعهلتصورعئدماالالياذةملحمةفيتطالعئاالتيالدراماتيكيةبالصورتذكرنا

ال!ةمنم!سكلينوبينمديشينبينالصراعاتونفيالبضئراقدار

الاولمب.

-افي--ت!لآ--!--تالرواياوفي(."والسلمالحرب"روايةفيراينااذاالواقعنعصرفلا

:-ل!!"----خ----؟----"""""-منمتقطعةحلقاتوتلتهاسبظنهاالىتدوالحكاياتوالشروالاقاصيص

-.-:-----/؟في-.-ا..ا،والمجتمعالروسيخمعالمجلتحرككبرىملحمةتشكلواحدةسلسلة

؟"-خ*؟-:-أ6.عشراتاسعاالقرنفيالاوروبي

!ح!جمكروالكشفللتحق!قوأداةللدرسكوسلةالفنيالعملداستحدامهفهو
الصصد!علىلولسويلعبه.اًلدىال!وريالدوراهميهدبدووها. ايضا.لمشباسي1والاجتماعي

الاؤرادسلوكتفسرالتيوالنفسيةوالسماس!ةالاحتمادةالظروفمن

-شكان،مصائرهملتحقيقوسيرهموءبزولهملمنزعات!ولوصحوالجماعات
ور!راسلئديريرلاتهـقىميدانبيناشودةالحلتةيتيمغربيوربما،روسياديباول

والروحي.والاجتماعيالسياسيالنضالومجالالفئي

العملنحويتجهلانسانفر!سمئلعلىتودتويمافينعثراننا

التيدراسا.تهحاجاتمنانطلاقامجتمعهاصلاحسبيلفيالئضالي

فنه.لاغراضبهايقومكان

نحوتولشويعليهعبرالذيالرئيسيالجسر،الفنكانلقد

فضسحالذبمماالمدويالصوتفكان،الاصلاحيةونزعاتهالثوريةمواقفه

كاالخاصةالملكيةنظامنسفالىودمحاالاوتوقراطيالقيصريالحكمجرائم

اقسىوجهتالتياليدوكأنالمرسببةالكنيسةدعاؤلمتقويضوالى

والحريةوالفنبالمعلمالانجاروزيفالغئيةاللإقةرياءالىالصفعات

والاشتراكية.

دافى!اوولاتحصىاليالتنافضاتتحملتولستوياثارانفيلانشكنحن
والاعيانوالترريةوالحبكالدينالاساس!ةالقضالامنمواقفهفي

انسانكلليسعحتىالاجتماعيوالاصلاحو"وتوالسلموالثورة

مايدعمحياتهوفيالكبيرالكاتباثارفييجدان،نزغنهكانتمهما

الخاصة.واراً،ءهو،موقفه

اصدهـت..الىتطلمنالويتضا!ل،انتناقضاتهذهمثللصدوروعجبنا

1812-صندووالبرلدفيروت!ايغةراداحياةمنضيقاحيزاالاحياتهتملأ!عاديافردابصةتهلاتولستوي

الشخصيةتجربتهخلمناشنطاعمبدعااًنسانابصقنهوانما،مجتممه
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وما؟الساحقةالكرةمصائرالئاسمنقلةتمتلكحقوبايوبالسماءهليهفرضتكفنانالحقيقةهذ.وبم!تقداتهبكتاباتهيعكسكانلقد

التيوالقوىوالالصباب"لدوافعهيوماومبرراتهاالحروباسبابهيواـتجاه"تهوالوانهتفاصيلهبكلالروسيالمجتمعإءسراًنفنهحاجات

الانسانيأالمصيرخلف.لكمنوجرائمبطولاتمنوحقارةعظمةمنقيهماد*لوعصرءمجتمعهغنىلقد

احاديثه.فيتولتويقلمعلىوردت(مثالهاوالافالاسملةهدءكل.سا"يةةوروحيخلقيةوارهاصاتخطايا"ن

د!بلم،ي!ةالص!الاجوبةاوعليهاالكاملةالاجوبةدائمايعطلموادامنواحدةطبقة-اجاتءنالمعبرارصوتتولستوييكنلم،لا

ثار2فيواللغاتاـلاممكلمنالناسيجدوبذلك.اثارهايكونانمنه.الروسيارتاريخمنواصلمظؤنررةوليدولا،الروسيادعباطبقات

باوسعالانسانيةللتجربةوخلاصةالاتسانيةالصورةملامحتوورتوي،دأمملهالروسياجننمعاة2وكلرعصرهصوت.نولسنتويكانلقد

حدودهسسا.اجدإهـ.ال!محتمعوتهيءبهتعصفكانتاتياالتاريخيةالقوىوملتقى

فنهيجعلىباقلايكفيالذيللفنانزريدامثالاتولستويكانلقد-تميةوض"من؟وورتويتغرجانار*"لقالفنماقنزعةاستطاعتلقد

هذايغيربانملزمانؤسهيرىكانفقد.كلرتشافهووشبلة،للعالمصورةاًلتيالطبقةاقكارمنتحررهوانعريقةارسظراطيةلسلالاتكوريت

علىتحملهرسويةبنزمحةمشنعاكانلقد.ولسانهويدهبقلمهالعالمللوافعهوبتصوير،وخرهفاتهاواطماع!،اًوهامهاومناليهايئتمي

ندسكشفالتيالانسانج!والعذاباتايلامتبعاتيحملبانهالشعورامالنطاسسيزلزلاناسهتولعاًلقيصريالع!دفيالبشعالروسي

تصو)يرفيفنهمقتضياتبينمصلوباجا-لهطيلةفظل.العميقةاذوارهاالامته،زاتكل،النبلاءا(لاكينطبقة،طبقتهيمنحكانالذي*جتهاعي

لواـقع.هذاـ5.لتفييراجتماعيكمصلحواندفالحا.نه،الواقع.و(شتعبادهنهوامت"الروسيالشسبلاستثمارالسلطاتوكل

كانتواذااليوتويبامنفربكافعايمهمنالكثيرانالاننجدكناواًذاا"نر-،بااًحداز،.اًلروشبةاًلامةدوح3فقطلايع!!توهـ؟ويولكئ

للاعنفدعوقيصحةيومكلتئقضقرننصفمدىفيالتاريخيةالتجربةوان،القوم!اطارهمحدودمنرجرجوااناًستطاعواالذيناًلةلائل

.الاستدادووالظالمالعدواناًجلمةحموة.آفاقهاابعدفيافيةالاز-الةف!للقاءايئصبو

والعلموهلؤنالتربيةحولآرا،4فيكثيرةاخطاءنجدكناواذاالىللولوجمحاولةباوسعؤهـقام،ءةاباتهو!!،حياتهو!،فهو

ناالاذلكءلرغملايسعئافانه،والد./موقراطيةوالاثحعتراكيةوالدين.ءلم!و!"ح،ئرةاعة(رهاءلى-نةفالا.-،.-ةظلتا"طاادالاسؤلعة

لنفسهوالاصلاء!والصراحةبالجراةلهذ.ترفءوانذكرا.امامننحنيعلىالاجوبة"نهابيسمعمما"511الجررانو؟دأس"4اببد!لقد

ولمجتمعه.:اجوولاالمةيبالوج"ءاىتلقيهاالانسازيةظت!يماا)نراًلابدإةالاسئلة

.الوجورهذافيكاملادور.لعبعلىاقدامهفيهن!راننااقىتاءنو!ل؟وابىففءاءوالصبسانرواالرز-رءا؟ياةوالصالموتما

،وخاطربة،س5ووا،مانخلاؤةوقوىمو(هبمنمايملكوكلالقىلقدسودةةءظو!ل،والاإبةانالاا-اد5!صانالاف"وة.عوا.،ن؟للوجود

وصدالطءيعةضد،الان!انمعركةربرحسبيلفييانه3منؤلمذةبكلبمءةهـ،اوفردعلازقىوما؟الهارؤةولمعالا؟.انالىولوصولر!كئبة

نفسه.نت!وات

كلفيبنفسهالمخاطرةفيتلكحمالستبسببتولشوينحبونحن

بالمرخ!نحبهلحن.عمرءفيالانانخاضهاار؟كاالة!لهرإبئالممارك:-

فزه،مهاخطاءبشخصهلافيقول!يبلغغلظبببكلتحملهلعادخاطالمعميقةلهبافهوخطمن.!1جملسير!سخ

روسمه،احاطتالتيوالقداسةوالبطولةالعبقريةهالاتمنوبالرغم

.ببني،ويتعذبيحلم،و"إص!يبيخطيءانساناظلذلككلمنبالرغم

واهـتقداتهلفنهامينامادقاكانالحلاتهذهجميعوفي.ويهدمء11--

ولانسانيتهل!صص
ةنر1

تولشويعنغوركيمكسيمكتبهمماافضللانجدوافالهـلمةنبماعئدولننهبمهـلممهمي9!!!ا-!أ-ا

تولسضوعرع(مفيالرحقرن!سانمانيعطينيكانهلثعيئاابهرفيهلجميعبقرلعابم!س،ا-!-ااحسنه

شبم،كلقبللانه."الارضعلىيعيشمدهشرجلاًي!انطروا"--!--!خئ

عرفالتيالحباةمنالكبمالنصي!اعرفانا.انسانشنامنانسانا.س!
.....عنب

وملهلحدودكبرلعوفىتفسي!احاكاسينيمخببانففاقععوترالقدقحعبن!قيمابرجلهدا!ةروا!اظا
ترهقلاامثكالا-ئخذكانتفيأحدثهاالنج!اًلمعاديةالانطماعات..و!.!!-

حس.بربرنج!في

حسا-ب!بةاكأرويجعلهاالانفجارحتىيمددعاكانتولكن،النفس.قألأ!
:فكلتومم،وكبراورحابة!!ه

وها.بارجائهاحياالرجلهدامادام*رضهذهعلىيتيمالستانا0\"

".واًبكياكنبفأنا،ماتلانهيتيمابنفسنياًحساليومانذا

ابعدنحن،تولسهويوفاةعلىقرننصفمضيبعداًلان،نحناًما

علىبل،الارضهذهملىمنمضىلكونهباليتمالشعورعنمانكوناصدر!ا:

تولستوياثارمادامتيتيمايكلنلن*نسانداننشعرنحن،العكس-
.الناسأفذدةفيباؤلية-كاحم!إادبتوسش!؟

مثلحملت،ارضنا،*رضلانو*عتزازبالزهونثعرفانناوبعد

انسانيتنا.منتحصرالذيالانسانهذا،اسماًلانسانمذا

سع!ده!
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..(.تجافس
ء

.مصظ!لصثز!ص؟فضص!
شوشهفارورالصديقالىمهداة

قبوراامتلأالارو!الخوبما"ؤلةباعارؤابي

قراناوبحيراتوبنرف!يلوخييئالضافيضفالىفؤقعلر

.وتاناترثىجعتضرييئكل.تبكي!امغةعين

دائمخرلفاغصانيعشقلمالقريةولمامالريحالأثوباؤلبييفرفلملاولى1ا،نجا!مند

الاجممألافقوجهالثكلىبالاغنيةينقرهآجرنجروخنجوقئلثز!الجبرخىالمحنجلآالا

الموتعظابممشلالاجردفالثصجردما.ألانسانفقيينزفخبهاف!ل3فيعارلآاجى

الرزقلا!ليطرقالدارهحروحسب)خطا.ور4وتثىألثوكقيهنجنموطريقيخماكلى
.........الغاباتفيلبكيخماماكاثيلآلي/

ابعربعهالعث!رقل-هـلماعمنعنهالثسلالاتوجهفيالواقفآلانعانعينفييتعذب

الطرقاتكلتغطيالليلاجنحةيكافحبهانفم
الغالبتنتطرينهلبنلوبيؤانا!طومديرالسفحفوقيكافحكانمذ

الغيبشرفاتفيحبيبايالاءلىالجبلبلخنوح.،لكن.

الربعيونخطاهوقعترقبحبيباىزمانالسفحفوقاورق
السحبدموعالخضراءالعببناشجارفييبصرققبيالاغصانفوقالمجهدالقمروارتاح

حبلرهرةي!حوعالارضجبالكلينبشمنالغر.بانرومافيوتسق!يدورالفلكلكن

ثوببطلبفراديالثؤبىفازل!ةيليصفقوراحنروجاشعلها

اوديسسؤنالغائمباستنثظرينكنثمافاذأالازرقالثوبغازالةيارومافي

الفساسبانشظمرالضسافاذما.يشهقالعالمفؤادكان

اهس!اللىغمهولىاللؤحالأنفحت!يومفوراءمغلولاطيراكانتالرحمة

ال!بحوموجيجاهدؤالماترفقنيرونيا

الصسحرهلىادناثوىيو!ساوشرلوللشيطانيغنىظلالاحمقلكن

بشلوبميباالقريةيمهـلمسميعودموافدالاطفللوعيونالاعمىهذاقيثارةخجلتما

الشممسكهلكهلنالمجهدوالانسالطالكلماتفيهجفتاماالاسودالصوتبح+،

ابدأيبكبئلندؤرتهلم!ميكملؤالفمرمعلبدموقينموالاحمراللبلابكاشجاروالبيران

عدايصبمءالأنسان،وجهاجمل.،الزادعينيكمنآخذدعينىالثوبغازلةبا

الموتئكأذرعهالجرداءوالاغصانرمادالليلهضباتعلىالانسانوطريقفطريقي

الزهريغطيهاسوفاكثرهمماطريقىنجوقالموتى

جفتانالقريةوبحيراتكالاحياءالموتىبعضلكن

الثحريصانقهاسوفضياءينبوعجماجمهمبينمنيتفجر
ازرقثوبعلىالموزغاباتفيفسيعثرقلبىاًماقريتنلفيهنالكالثوبغازلةياعارؤلبي

يغرقولنالانسانباسميهتفالرحلةسيتمحالتفلهناكالجسربضلعيموتحيث

يدقالغيبابوابعلىسيظلجناحكلمزارعهافوقانشراناتمنىكم

المتنرقعلىالخفراءالمرفاتكلوستفتحاالاعرجالريفىعينفيابسط

الثوبغازلةفياانتاملابالافراحتهتفاغنية

.الازرقالثوباتميقرانابحيراتفمنقعارقلبي

واحدفصلفيالقريةجبل

سنةابوابراهيممحمداداهرةخالدممتدليلفي
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شفاو-55!ى!صثلأ!ا!ص!
ء-

-

بعدتزوجناللواتيالثلاثاخوا.فيمذلةمنونجبه..الجدراننائيةبزجاجهاجبينيالصقتوقدالجلوسغرفةنافذةاماممغرولصةدارالت

بة.الساحرهتتشبهثرثارة(9خاطبة)زارنناانعروفىفيينسلالشتاء.ا!سببةكلكمادتهرجليمرورمنتظرة،البادد

!النافذة"ماممفروسةمازلتالظلاماسياختحتباهمالمثبتالطوبلالضيقالمزذاق،المذعزلةبلري

قىنجب..الباررالزجاجفولىتتهاوىالتكاسلةوهبيامبمانفاسجانبيعلىالمحشورةالبيوت..المربضةالشمسائارمملسلختاتى

تضخمالذيالاحساس..والعاربالذنبالمبهماحساسيمنتلقفمريرة..اـلمتجمدةاـلنوربركفيالبا!كةالمتعبهيهلالهاتكدسالطرإفى

؟.وتجهمهالمهينابيضيقمنوتغذىامتلاءقاقىمعاعرفانلونعبدتهالذيالرجل!الممسوخالهييمرقليلبمد

الثانيالرجل..اخي..ليلةكلكعادتهاخييتأخرالاارجونظراتي"..يومكلالنافؤةهذءعندمرتينمرورءرانتطرت،شيئاعئه

اثناءالامينوحارسياليومفيمراتاربعدربيرفيق..حيا-ف!فييتسعانالميفذئببهواناليهو!وسلورقيهبفنفه.لتهسحالنهمة

مادامالمدرسةفي.نظلانمنلامانع"..الثانويةمدرستيالىنمابيالرجلانه.."طفولتيدارهالىويحمل،الئنابلمنويلىفع،الناب

نجحتسواءابيلدىلافرفى.."إ..إشباباساتذةفىهاليس..حياتيليانثالت

منيخلصهالمذيالرجلانتظارالمهم..اهملتاودرست..رسبتاوينتزعنيظل..عثرةالرابعةابلغكدتحىالاولالرجلابيظل

انا!مئي..الئاقذةاهامالمغروسةالرابعةمصيبتهالحانجينذراعيهبينويعملنيزقاقناارمةةء!طاضمس1مساممبهن

!الممسوخالهيمروراًتنظرمازلتواناوكأنهاضلعيفيوهجهاحس..المشؤومايوم!لكيبحة55ءةىمدللا

مهنلتنهشمنهتقفز..اماميالزجاجعلىترقصالمؤلمةالذكرياتاطارعلىاقفكنتإ..إكاملةاعوامطمسةانصرامهعا!.مض!لم

.اـلدار.فيوسجنتلثانوية5دراًست!سنو"نتهتيوموارى..هدونيثوبي،عاماعشراربعةبحيوبةزجاجهاامسح،رالذاتالىامخذغهذه

ادور..رشافنيالخاطباتعلىواعرض،اـلضيقاًلاحمرثوبياـرتديصدريمنين!كباًلوليدالفجر..جسديعن؟تمزفى/كادالحرلري

حيويتهانهبت،الشبابفوارةبجامعة..الملونةبالماصمةواحلمامامهنادندن..مدرسيموعدعناتأخرلاكيبحماساعملتك:..وزندي

بالشبانتزدحمطوبلةمقاعد..الشمسمنابعمنواثارتهاوصخبهاالمهترئةشرنقتهاثقبتحىتناضلظلتفراشةقصةتحثيحالمةباغنية

نجاح،/وخيبةمحاولة..الامتلاءحقيقيةبحياةتزخرايام..واًلفتياتالتفاتةمىحانتكيفادريلا..السماءنجوم.تذازلمر-ةوانطلقت

متناقضات..وايمانوضياعخطا،نصرونشوةتجربةحراًرة،وفشلرصدريعالقةنظراته..مشدوهاالغرفةباباماميقفءبر!ورات

حبا،بهاشغفتارتيالطببكليةاحا".وهموصلابةحقيقةيونةمن..الصياةبقوة..بتحدالثوبيدفعان،متمررانبرعماناذ.خه!جث

"حتشمة،بثيابيالجاععةفئاءفيامامهماقفزملاءالاوهاممناخلقهناكنظراتهتثنجت..الفجوربريئةبصراحة..فطريةةبوث

الىصدديوشدلاتكنفيفردتوقد،الشعرمعقوصة،الوجهنظيفةمنبعضفيهاوتبدىتعيبرهااستقرثم،الامدقصببر!راع.همافولاح

؟؟..لابيكلهبهذاابوحانعلىيومااجر؟لملماذا..الخارجصارخاالبرالصدريسمعكانوكأنه..غريزيمبهموحقدخفيرب

دمشقالىبالذمابلي،سمحكيبهرجوتهالذيالذليلصوتىانهاترىالا..الابدالىالمدللةرويتكتظلانلايمكن":امتصر

وتضيقتفبيقالمتسعةدوائره..الئافذةزجاجفياعاميالانيرتعش،ايضرب!كانالتيوامك،ابوكئهرها!كانالتيءر"كهـم،أامرأة

قصد0.5الممكنمنهلاعني..ارجوك..ابي"فقمميهعنقيحول0؟.قديكيلةكللك.أء.ففىابزاوزوبرإث

جوارمكانكم...،،الطبكليةالىبالثماباًحلمانيمكنهل.بةودنامنماسبقوافسدتبينناانتصبتمريعةمهصحونةلحطة..

وتخبط..الارضالىبصقة،خديكلىصفعة:وبليغامرننصرافيوثارتضجتالاجيالتعاقبسود!اضبابيةسحب..وتقاربنا

...واقعيسنابكبينالذهبيالحلمهبتتنغبارعاصفة0.العينينفيوالاطمئنانالحنانابتاعتحتىدمه

نارصيلة(إ،"صوتبينمااحمدمرورانتظرالنافذةاماممغروسةمازلتدفءعنيحجبت..بينناوتأججتذداتهاعربت..سرو.قةقبورعن

..حلقبمفيالجمرفأحس..محمومببطءاعصابيءنينهشالكسولابيكالعلقوظلالحنونالبسمةعلىتطفل،مب!حقدجليد..وثق.ت"محبته

وضحفيالنافذةهذءالىوتسللتتزيئتكم،وانفيعينيفيوالدخانوالتحاملبالاستهتارتفورمقيتةتكشيرةا"حىاحالهاحتىصقائهامقيمتمى

النافذةتسمحمابقدرمفاتيعببهاعرض..احمدمرورمنتظرةالنهار..نظراتناالتقاءلي..ثوانمناقلفيكلههذاصهـث..انوزبز!على

ابتسمت..وا!تحبتتاوهتكم..ابييرضبطنيانمنورعبيالضيقةإ.مكهرببايحاءوشعرت

بوقةتياحسحى"سواهااملكولااشمئزازيتث!حر؟ات"وغمزتفيارز00لايقنفرعاراهرأةكونيمجردانإ.منراجرمايتفيانني

،رشقنير.بثماقليلاحاجبيهبرفعيتكرمواضحى،عذابيمناشهربمد..اًبيمعلصداقتينجبانةودروزهصهري

..احبهاًن*املكولا..القوبةمشيتهالىيعودثء،فخوربنظرةاخفاءاستطيعو!تني،الداخلالىكتفيقوست،عئيوءىودون

اساطيروجاراتهااًميتحورشبحاواحببة..مثيرامبهماواحببتهوانفلتالئافذةعنقفزت،بالفرشاةرميت،نظرانه)سعء.صدري

بفيلايتحركغامضجسدسوىعنهاعرفلاخيالا..لحنهطوبلةاينتبادللمفنحئواضجسببمادون.ابكي،غوفتيالىهاربة

يتلوى،ركبتيهمنيتفجر3ضو..الشارعنوريغسله،اًلضيقالزفاق..فهمنيكماجداقهمتهلكنني.إ.إحوار

..رقبتهويضمليعوراـلعريضصدرءءنيرتد،خعر.عندبغبطةثار(لاناتمبهمبعويليضجصعري،الئافؤةامامواقفةمازلت

يس!حلم،*لتماععجيبةعدينة..اليعدساصونائياوهمااحببتهطفلة!رخاتمنبعضفيه..المشووماببومذلكمنذواسنيقض

مضيئةاعبدمافظللت،كبعناًلمفنرئةابوابهاولزيةاليهابالدخوللىنحرفةفي"لمختلسامينحيبمنبعضونجبه..ماعصرفيمو؟ودة
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الذدتلصقيعيمنواهرباهربوانا..اوهاميوتمردوثورقيسنيرانيبحارفيغارقةضبابيةمرجانجزيرةأحببته..الرعبلذيذةغامضة

الزقاقفيببلةكليتحرككانرجلشبجالى..نجبانيعا)مالىوذعرابينظراتاليهتثدني.بةالققرا)شاطىءعلىوانا..فيروز.رة

علىالنوافذتنشقبينماالصمتحذائهمسابرتمزق...الصيقتراتيلالوهمابخرةمنانشد.اارجاناعبانالااملكولاامإ..

نظراتهانر؟تلى..ذليلةنساءرووسوراءهاتنحشر..قليلاالمصفينالفيروفيبةاللجةفياخوضتركتلو..رالبحعرائيانينمناشجى

كتفهتلعقنظراتهاوتطلى..اساتس!عورةلاب3كالسنةالشارعالىحريتيبعضنيكانلو..الجزإبرةووعرالماءوقذارةالماءبرداجرب..

منحشالمننعثةاًلرجولةلرائحةتسجد..وخصرءوركنتيهوشفتيهرجسلالرفتعينبشاربيهسحرنيالذبمطاحمداًنطوإلزمنرو:ذلادركت

لسر..إمررجللامماالب!ورتعرفىاوهامناوتطلى.،ؤكم!ءموطماللوحةرلجئييت..النساءلحنيطتهوا-تهوان.إ.اًميولث"ء؟زوج

إهـهـه1افؤقاقيفيركل:المد!ؤيهللنبا..المنييالمغلقللغز..الأسرار،غمؤاقيسحرتهآنبعدثال!ثةزوجةلخطبن!!امهجاءتإبرمالبلهاء

يالصلغسعصأالثانبمبةدرات!سثجتنكافئذاخمداخببتوهفداالحلمفىاشتيثظتيومئذ!إ.،النافؤةهذهلحن!الس!خيفةواشاراتي

المقدسرابهة!بكي،ئحالمياذضيقانرقاقأفخيمن!04والبصتةمانعالايجذوأيئ..غثيأأحمكأكراهةاتتددواؤعوقوئسالكريره

هيطهالي!يجيني!ابييدققكرثل.اخيرلابأبيليسرجلي!ه!،،منهزواجيعلط-ويمربل!

لحنمىرراءهأجلسأسالوريافارسا.!.احمذانمنببتفكذا..انغامضغر-االليلةدلوحقئيءوثل،جوارحبممنفيفىالمولمةالخواطر

مسسهنببالالىبييطيربيثدا،بنرأضخعوهواظوقألمسحورقيوادهبالىفنفورايئطلقانيدد..يرتجفالقمر..لمينيمهـزذزا

يوا!اهوىزاثا..المجهولحيتالي5.زليلةليلةالفسخر!اءفيفيهناهـولكنة..تج!ش!..وإضيعماتتممسؤبيعرؤ

4"ألمجهوكوأشنسلامهذله،ميهاففتهينثر..الظلالىزائغذليلاإوتجف..الشتاء

ألبيلة؟ألمخلمانهيغخرلماذااحطمان..بنفسياهربانيجب..واشمئزازيحقدفيبثيران

اًتوق..طبيبة)كونانيجب..مهرئةشرنقةالىتشدننللأسل

إ..إبرؤنجةنفسيمناتثفىان..اداءاناديد..برداتظوهانها..الغرفةهذهيا!ران..الحياةفيا،رتماءالى

المبهمة،العريرضينومشيتهبكتفيهاحلمقضيتهااشهرمناتشفىالىا!وابعةاسو!4علىالمعبةظلالهاترمبم..تضيءاندونتحترقى

اعرض،مراقبةخاطبةحضرتكلمااًمهامامادور،واضاحكهاًرمقهيغرسانهاحياتجبنالقاجينابييمنيوعلى..الذلكئيبةجانبها

لبيشتسدليلةذاتيحضرانمنتظرة،واستسلاميوذنيمفاتئيمحرها!انهتوحيالمسارفهانغاسه،ابهالتفتءإظهريفينظرأ.نهما

..وعاريذديمناتشفىاـناريد.0دهرهالىمنهاويشدني2ل!جدانادانياذاالاالمرةهذهالتفتان..سأصمددكنني،يحدثنيانيود

شفيرها.بتوقف..قدمهبطرفاميويلكزمجلسهفي.نجتحنحاجمط..نادانيلوحى..طويلزمنمنذيلفظهوهواسمعهلم..باسمي

لابنتكقولي"بخشونةيجيبها.."أحدثماذا":وتلاننقطع!افيكلرعبمخلالارى!ا!ا،وجههفيالنظرعلىاجرؤلنفانني

إ(1إالفاتحةلقراءةالليلةامهمعاحمدسيحضر..ب!مرعةثيابهاترتديانالمتمتحةوجههمساممنالموهجةا!ببتياراًتواشعر،الغرفة

وشولرنتنجمرمندواماتفيلاتحملني..لاتعنينيكلماتهبانأتظاهر.اذعهدجةواوداجه

يودوىتهمبهمةخوفرغشةعبارتهفياناليويخيل..اجرب

يرميانويريدمدمرةقنبلةيحملكمجرم،بسرءلآافيمنالنخلصثدمالاعاتبعدماسيحدثاعرفإ!..بعديعدلمواًخيالثامنةاذها

امامبرودمنتمثال،هناوانا،ثيابهاترتدىننهضاًمي..وششهيبهاعيهيتهيم،كالعادةالوالديثور..ءترنحاويدخلالببل،ضصف

..!لحمداافكهاثممايزدادالنافل!ال!ذيحظهاونندبامينببم..ماسا.نهسببانهمتجاهلااوجاهلا

ابنهيكونانيريدالذبرروجهاخذلومتدوشاببناتبادبعانجلاءـا

أسونئيارنبهلزلنالىفذبينماممولثببالئت!مئرذالحرحمدالىيلوساحدفياطرطرلىهوقنلدهاالموجهةالصفعاتبعمناميتتلنتانبعدبسرعةالشجاريتهي..طبيبا

فاقه..الكارهةبافدالأتيمشحونالفرفةجو..متحديةجادةتئتصبيتعمداًنهالي،يخيلالمطلمالركنفياناواتمرفى..اخيالىاصلا

منيتفجرالنور..بنفسيوشملألةانكماشاازدادواشااًلزئىفيتترب،ترضىذلكتفهماصبحتواًنها،ميوجههاعلىضربراتهتسفطان

يدورلمالعريضصدرهعنيرثد..حصرهمحنديئو...ركش4اعماؤهوتتنتمملهذلكيدررافياناشعراننيبل..استسلامفيبه

تزحفحدائههسامير..قاسيةبثقةيسيروهو..رقبهحولبثدةوتنام..داللهالىكلينمبثمبذلكالخمرابخرةلهاماتسمحبقدر

..الرودةكاويلحميفيينغرسالقيد...خطوةكلفيوجهيعلىقوشلااتابىايومصيجةابيويقضيإ..يكنلممشيثاكانامي

....الطبكذهالىبالنهابليقنعهاخرىتارةومتوعدا.نارةاخإالى

وتعلوء..هكذاعاطلاالبقاءاواًلموسيقىدراسةعلىمصرااخيويظل

تذمح.""السمعكةالكتورانحةوالمخربة.اًلالضللثوطنئموقا.اموت
..سرقا!السمسسيحيصالمطلمالركىكلالابيحماالاصوا!

حديثا:صددفيعذابهيدفنممزىمثردواحي..النافذةعتبةدووعمريامام

ماعندبم!..انا"يلاحقهوصدىإلنائيةالبلدةلثوارعوفيالخمرة

الحياةلهات-"..مزيكاتجبةولادولادكاترةبنات

وانارعشتناخفاءعبثااحاول..النافذةاماماحمدانتظرمازلت

وجراذيةشعردهمجموعة..عظمماالىببرودهاتنفذ..ظهربمرفيحادةتنغرسابينظراتاحس

...مكانكلمنينيعالقدممتعفنبرد..المذعورةدمإبقطراتتختلط

الدينعزيوسفالاسفلللدكتورمن..العصنفيدحوماكدةجزرمن..الصدئةالجدرهنمن

الماءلهتحضروهياميوذلابيعرخاتمن..الكئيبالرمادي

للملايينالملمدارسنيخدفقالمتعفنالبرداحس.يديهاقدميهتجفف..الساخت

منيئسكبمريضازدقبرد..قدميهاعئديتكدس..اصابعهااطراف

..النوافذمن.بتدفق..غزيرايتدفق..صدرهاعلىتجماجيأل

.-.--..يطفىء..يخئقنييكادحإويرتفعيرتفع..زؤاهناويغمرالبلدةيملأ
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4كري،المتظركريهاله.الزقاقفياتخطرارجليءنكمبراي!تلفاشكله..بصقةشتيهوعلىصفعةهيدوفيامامييقفابي..اًمرباناريد

تء-الاخرالجانبفيبا،قبرةيذكرني.إ.إ"البرردكريه،الرائحة..اصابعهامنينسكبوالبرودابيقدميتجففاهي..اهرباناديد

امامادوراز:!،راسيفوقننسكبا)*ا!ميةابينظرة..ابىهـدةيغمر..!درهافيرةولالاًبرةهـقإثكبرود0.511اهرلاانادإبى

خانر5.:ايع..غنائمهءلميهاعرض..ماء3،سإم!بتق!ظاهرةء؟لرجلادبدقيلإحمدا..ثورتييجمدكلاةذإوإف!ردبموإءبةر،الرؤا!إتمر،اغروةا

-رىالا.إ.اد،نادةع؟اةحيلاارزهرترىاًلا..اثهناارذع:بها؟اكر؟وس..خطوةاًثرططوةم!ةيية!./تغر!!4-.ذائءسأ"ير..

ذايدةؤانا..!ا)ثمنارةع.؟.الليلوسلاسلالشةاؤلآامطراعناةهب.،قدفبهموطىءتامقا.نهاوزظراؤذارةووراءتن!ضر

لاخوا،مرمتتاذاإبرمذاتابكيسوانا..تضونانككلرفتاذاأثورلا

اذ؟رءممتو!هـأؤتحب..جومحاواولادياعوتانمنخو!او!كن!في..،مضتبغي!ينؤلياييليافينادإ؟"،انبعدارإعامو؟بهفيجاء

شاقاةروض..ؤم!بصكتلطخرخبصةشفاهوحمرةليلةذالتون!ا..صبقيعمنجنة3،واقفةكلأزلتواناإقيإ.ربانه..إةتربافه

وصض،حذائكخلععلىاعد"كمستدوقف،ذكائبى..وملإمةغبي!ة؟الساكأةوالاجس!امدنالمطذراتفيالا؟لهالصظءعلايت!ركلماذا

رجل.5اعا!م..عالمكالىانتت!رجصءتفرانعك،ءاؤةعندتنتهيبك..بمراحة..الشوارعفيفيفبفورفلجا..ناصعاثلجايتناثر

."إ.الثمنؤارؤعكلههذاادركوانا..ارتدي"يمرخابي،يالرعالباب؟.البياضمضيفصدق5امن!لبعري

...."!امهواحمدوءعلى..وتعاليفيابك

يصاطااللمفينئعرس..الض-يقاًلثوبتئث!مارالتنظراته

وءدا؟في،7امالىوا!مدقائقبعد..افصانيلاببروداوزنجثعدرياحثسر،اقداميتحتيتئاثرا؟مرداالأم،غ!ةتيالىاركض

..اءادوينااجسادبأوهاميوا)عق،الضببقالزقاقهمساتاًجترجا!تكلم"لارفديهمثبراضيقااميامحد؟ةالذكماالأ!مرلوبيفيوددفي

بة88درإةء-ءةة!..؟نجدةمسخاضبةا!!عينيفياًنظرالاخرة!لمرةإ-رصالتبرلثعرةكلفيترق/برينماثعربمماطصلاوزع..كابىة

ا)سفا)ةطفيرأر؟ةافضانيرنجيل..فياطب%باددقكلم،ا!وءضلممذراءانىط-قيالبيضاعرقبنر!ارالب1200المراماماؤ!".اللعل

!فعامالفمنافىرمئذ"راقي...او)هـهـضااننجلزشهاولدتجيل..وساعدمم!كتف!!اباس!ات!ص..مفتصبه

تنبشا.امشرةومخالبهوراءهرطفيار!عباءةكانتبته،..الص!راءإراكانيديراًحمد؟دمدث،!اما":مها!حةثجأةابابلالتحامي

ادفن31-،دواناالانوارا.!ا)مث"رسنواتي)ـوادوإخضرالرماقامس..امي..نجعولوراًء!اا-نرر.."!11"رمحلىفى"ققانقبل

..مت"ولرشلمدرفيلتس!:،..مرةذاتابياثتراهاك!!-ت..ئمروااليومتصرغ

رمظ"راًهالذيوص.إها،مواؤقةانها)ء:إبةظنياب!صوتا.إضاوانا..تةريخالة،بئكا!اعوالالمبالخلقاحسعاسبلاالارضعلى

..اةاليمه.دىا)رجللهذاساكون..جديدمنواهوبماا،نجطها..واتفدماصطتأن.واؤنعاقتنعانعلي..

وان!.الة،تحةإةرأونبعلهبم..تدمدمالغره"فيمنكلشةاء..فيسامرانوابيا"مدالاركاناحدفييجلس،الرعبغرفةادخل

..وجزرهاايدوامةمدبيناسحق

بء!صلي!ةا!3امودةاالىبجارنا!!ؤعكانالذيماادركالا!

اـكنهاو..قذارةالاخرىعنديجدانه..يصرخشفاهمبطخباحمر

إفضلؤهو..يق!الحظبالشرابىوحفاجرة،العريصادفة..عارية

..المزينةالمكرهةزوجتهفضيلةعلىكلههذاجطكسا

والثرراًن"ض..السبولهدرت...المطرانسكب..البركانانفجر

قبلتتوقفئيالملكلورةاًبينظرات..واًنامليوشعريمساصمنيتطاير

اهـ-ت-يل..يتضاءل..امامييتضا!احمد..."دراسم05ألءسدأنهابمرراضبمسىالوألا
المماريدار..الرجلهدامناتروجلى"صارحهالعرفهمناحرجار

..ةاريد:محمومةبلذةارردوانا،امهمعدارنامنيتسلل..قزم

إ..إ"ار!!"كلمةالةظانعلىاتجرأالاولىللمرة..اًريد

المتمردذني..ال!لامعلىيقويانولابفثرانيينظرانوزوجهااميالكجيرةالوجوديةالمفكرةماكتبته.أروع

فداسأذهب":ارددواناايقط؟ماالمسعورحنقي..هـانهماعقد

...("الجامعة!ىبوفواردوسيمون

..لمنلقدءفغللكننىىالتعبالانجاضىوجههغسلينهاانبيالينمنىاًحبةلحيل!مناثنينبينتربطعاطفيةقصةاجمل

نايجب..ضحاياهنالكإبمونانإجب..المرةهذءاتراجع!ن

الصقيعامامه،خراجع..الدافثةالانوارمنشليتدفقان...اًتحركالمعاصرينلمالعلادباءاعظم

هـنمفرزلا..وبر"تكثقدامنحني":بمابيواهتف..الازرق

"..ابيياالجاءسةالىانعباناثريسمطرجيعايدةترجمة

تبمهوام!..عادتهمناك!ررأس"احنىوقدالغرفةمنوينسحب

..ب،مةوسعادةخفيرضىهاعينهركنوفيصاءتةصجرتهماالى!ابالاددارمنثورات

ابىيضساءبالاروابلاحلمالزجاجيةالنافذةالى؟نااتجهتبينما

ا"خابر.وراًئحة

السما!غادةدمشق.!جج!!هيم!!حر).لأ
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.أمطردر،داازدتزداًدكما--وربش!رتداةدجمةاافك-هـةاؤب((اعفءويةا"وحديخ))مرو،وم-ا

1.018:بض-.ارأونور،85811-1018):مبإرهانفجو"خ،أ!الىظفىءح4اأ3)!ول.ا(!فىالصت-وذ-د1)و)1اصطلاحيف!م

،(8781-17181:ير-!لو!تريوجىورت(!218-ليقأفىفىالم-ظربلمصل،1!أغء)يغ،5،ا"الك!كأالوحدة))او

ورهـن!ءمنؤا-ل،(2191-1827):اوصلل!ممووم-شالمورةو!وثالجموعاوإلألاوحدذب!عنى،القديمة

.ةهـجانترلوجيةالجولفاتهصؤمنحيالوتلقوا.راز"ربدهو.لمح!،ردرأش)-ور"ر-ا(تؤدلأحلو1ا)3،نالذي

اءعا!ل-،و،الردرخةالبرثطرقتهذبتولاا(+ولن!،)فى"لا"ا).)حا"أ،اول"ول:11المتعددفيالواحد"

.،ور-لالتشئلمطزحواهشمامهمصناكبإراننىطر-يالوالسيو:ا(ليزرالصررد-هـذلإو)اكمقابللأحصطالاهذايتخذو

فيارلىطولفؤها)ىالا-!ىءاىاهتماصهمتحولقدو.بهعشى،(يةالعن!س1)و-!ذ))او(ح،ز!ىح!،)ر؟،8.4)عر4"ا

كتابايمنذروء،اكثرالانكانوررء،،الموضوعهذاح،ا*ول"ااأ!،ولح،"ا"اغا"3ول؟4،!حالجزءأوحسرالحنوحدة

.نودارؤلوراتصعداؤ-ما"رثحداوؤهـليماخرجىلوبيووا!،زولول"كا،!ح"،)غا!"ا!هعكا!،)ا،3!ء.5لم

الى-(دارونرورتيا)الكبرالطبيعيالعالمهذا!جاقدوالشء؟--!مفاهيماهمليينمنحى!دةالومفهوح!ا):كانوقد

م!ىط،نحديلدىبزوارود:لرورو،1882لسنةجلاوءتللمنضالقابلغيريعشبره"لىطوار))وكان.الانساني

اًرررسطوهـوا!بءصسىاصجةف!رة،القتبساتمنشاهدتهالمقررنالبديرهجهمرتبةفيكانكما.الكينوزةمفهوم

الرنجل،عظمةهـاخعنف!سةايةعنديتكنلما؟بعلىمفهوص---،نوالوحدذالكيتون"بان:القول((مدرسيا"

،لا)يواىسامباريموة.صعفييهو3ولينيوسكانوقد.بينهمافيمامتساويان

المخالفة،جدالاخركل-زاًتزخى،لرو!،منهمكلفيلميزات3+ع(أبمول+ول"3ع،*ول3س!و8ء3!هحول،ولول،لا)3

بارسى-طوؤب،اذا،المدأرسك!!بيةببدوانولكنهماا!ررىهـنالفقرةهذدفيذلكء)ىالدليلاويوجد

)2("..!الشيخ(ول)كااول!!)3راد((ار)11)ى()12،)"آ!ط:"ليبنتز"رسائل

...القضي"!زره-"الاولبمثالي"اءدأن-با):ؤ-"ارورولاتىوا

ا،ىبف!لىالعمفيمويه4العالى*دةءههـم-3!ا!،عا:ىلف-واااء-رصنال!ا!نات"ا!د-لم،1الشبلااىمأزلةأ

أرسطوعئ!أوليابرءفيبع.،،غ)-قيقلآ:"أ-دو)1زنلي؟ال-صهـا.تؤةرع3وب

)هـىالادبياعءلأفييرةالعض!و-دةالومسفهومتناولعندوليا()،صا،4.أص!""):حقا"ب،لكائن))حقيقتهفيهوا-ص

(م.ق7(3-1ا.92نؤ!للأىلشلاورااتووالإت،يننغهـبلاارلىطو،"اكازنوا1)1ا1)ءأ!حاااا-د1)و)1اتدائماالمعتقدكاتفقد

(.م.ث31؟-،38)لو-طوار..ل!ذهءلىتأترمن11صتبادلانشيئانا()د(+أ"!

ء-ن-موزعمارجازؤباؤ!ك!ونر*لمزقد.اًلالمجهذافيش-وء-فىا)ت-حارالووجهننىوبهـ-تانقسناضهن،و،هواذا

93(4ئيأ!ف196"ؤ!-قرإ)طا-(ا(-"وار")\!وإىهـرإ-أا،جز!تنعنليمذ-دالوزعش:رانام!ضتا؟ر!ةالقداقافيزيخابالمالم!عاقة،لهذه

..وء.،.-.01م)1(01(ذا.ز،مللكائنملازمةكخاصية

الحي،ال؟اسمثلروءظميكونانرجببخطل3انءاى

وارأس11"بتورون5رفلا،هوكمابهخاصجسمذاو،أرلى"طوا!حهاةلى!ام!اًلاصطلاحروؤة-؟

تتس--قيقرحيث+ؤافوا-!خسائهص-هـهفي"ولكف،القدم"يةوالعتا)وحدة"-الاكسطلاحهذامنوواضح

.وؤد.ا(سء-!االاعه-،ءبينزم،واخرعضوكلبينال!اة!واو،لوجى-تجبجوصى-خاتذواز"،و!اورلاولب،حت!اكالاحين

ية"العصىولاوحدةأرلص-ط!إتاكشفياترهالمفهوم)هذاكانا)ىالصرازإقحلرعننقل،جي)و،-ثاك!مطلاح:ادقبتعببر

)3(.والملا؟حمالمرحياتفيموافى--حا!مجنكلن،!ج!روقتصخدل-!-صحالادباخة

والتطبيقية.النظريةألانى

)ءالم!ييوكتنجبام،مبصينلقبلعنواانلقبزع!ور"في،(؟،2!ملامةلر)اجعسالصفعتاس!نجرالادبربالمملفيمفهومهيتباورانانطبيعيمننوكل

ار!هطاطالسى،لعد-!،ارسطاطالسىتل-أ:(الداةعلماو)ء-بى-(صبىبالخحوإلحمةاوحيةس11فيو)-ماءهو

.........\!هـرلا،جيةولالبيوبنطرتهثرامضأ،بالذاتارسطويد

بالانجببز.بةمصمةجامعةاكسفورد،نشرته.(!ايونا!خدفتهماكتاب"عنمبدانفيولىبقاصالةمنسوءجةالموايةالعقه!فعن

تحت،بادقاهرةواكشرترجمةوالىاًداليفدجنة:العربيةالىوزرجقهشهازردثاقيرموتحة11المكانةتلكخولاها،الحياةعلم

وم!8!إدؤتاصه!الىترجمةراجعالمموميةالمصارفة!غىهأ:يلي!ابرصددهآفيقول،"سخجرتثارلس"العلامة

991،من:المشى،9291:سنةالاميريةالمص،(الىواصبح،عثرالشلسعالقرنفجربزىبمنذ.."-

اكأفت،(ارسطو)لراءتحقيقالطبيعيينمقدورفي
غنيميمحمدتور3الدتاليف.ال!ديثالادببمالنقدإلىالمدخل)3(

الهامثىمع،"-6،عص،91ع8القاهرة،يةالمصرحمهلانجلوم!ننبة.ملالثلأئول!3س!4شأولل!35غمهاا!48!8+ه،3"فى!!4!58فى1()

ا:..(.!اه!38)حمبحثمن(فلسفة4:اًلفقرة4(-+غ:)مات عى6فيهـلحم
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القدليمفيبارسطوتأثرنلذلك،معظل،كثيرةمواطنفي!!عنديقفلم،العظيمالتلميذانالا

الاولالمعلمتأتيرمخئاهررينومن(ل.)."واشملاعمقالىينطرولم،بينهاوالتاليف-الاجزاءبتنطيمالقول

تردلدهم،العباسيالعصرفينخرالمطالعرفينقادءلىالىنطربل،صحضةتبرتيبيةنظرةالفشالابداععملية

النفرذتلكمثلنمالقحميدةفىالعضويةالوحدةلفكرةك!-لفتناوله،"غائية-تكاصاية"نظرةالادبيالعمل

ذا،يالحاتم!عن"الادابزهر"ضاحبرواهاالتي)4(واضحةجديةاهدافذاتغايةتحقيقبهيقصدمتنلغم

بعضىاتص!،لفيالانسانمثلالقصيدةمثل"لقولالتيالفنيةالافكارمحورالأساةفيالفعلوحدة"كانتوقد

وباين"،الاخرعنواحدانفصلفمتى،ببعضىأعضائه،الادبيلالعملالعضويةالوحدةضوعموفيارسطوبهاادلى

محاسنهتتخونعاهةذاالجسمغادر،التركيبصحةفي4،عارووالملحمةالمسرحت"فيالنظردنفسي"لهكانتكما

وأرلي!ابالمتقدمين.حذاقوجدتوقد،معالهوتعفي4العضورالوحدةلوازمفممن)5("حيةكائناتبوصفها

الحال!زراسل4فييحترسون،المحدتينمنالصناعةفيالفعلغلىالدخيلةالاحداثمنتخلوانعندهالمسرحية

بهمورقف،أكقصانشوأئبلىجنبهماحتراسامخداًخلاالاحداثترابطيكونانيقتضيوهذا،المأساة

الإنفصالورؤصن،الاتحماليقعحىضى،الاحسانمحجةعلىمكانهالهل،.نذكرحادثةكلتكونبان"ومشروطا،متناميل

.وا،تخلام،واعجاز!اصدورهاتناسبفيالقصيدةوتأتيالامامالىخطوةبالفعلقخطوبحيث،الاخرىالحوادثبين

،الموجزةوالخطبة،جغةالبلكالرسالة،حهابمدةصسيبهاتمتوالا،المسرحيةفيالاشخاصنفوسعنتكشفاو

)111"جزءعنمنهاجزءينفصللا."الأساةسقوطفيسبباوكازت،المؤلفضعفعن

الع)-وىعلماهـا-،لناحمدلنمضهـد:انالااحفلهس،الخرافاتاسوا"ان:بقولههذاارسطودؤكدو

.:...:..-..عاىالاحداتفيهاتتوالىالتيتلك،العادضةبالحوادث

العضيههدهءلىركزثد،(.ص322عامبماقو)واضحوالفرق")6("الفرورةاوالاحتمالمنقاعدةغير

إخلرهاأافب"وعكممرز.اافصلعيا،رس!ل"ملهاالموكاجغلتصالعناعيفمافيالاخر،البعضبعدبعضهمامتواليةادثالحيوقوعبينطبعما

...القدرمالعربىالنقدفيلارسطوا!فورة!رة1،القوا"بطونقهاالئئ!دفةلمحضراضخةعه)جةكدنها
.....الاطرادمنقاعدةعلى،عضويةحبكةفيايرادهاوبين

."الشعرعيار))صاحبيعولاو.الاحتمالمنطقيجافيلاالذيعيالطبوالتساوق

انتظاماؤ-"القولينتظبمء،،الشعراحسن...ا"-الخطيرةالنتيجةتلكالىيفضيماوهو،الفنيينالضرورة

ؤدمؤ"ن،قازا"ين!قهص"!لى،اخرهمعاول4ر"ينسق"،نقصبةنالطببعةفيلمامكملا":الفنمعهايصبحالتي

والخطبالرسائليدخلكماالخللدخله،بيتبيتعلىالاحداثمنسلسلةكأنهاتبدوالطبيعةفيالوقائعاذ"

مةلمس!فصلنفاسهاالبتعراكلماأسعىالحكمةسسرب،،الالقابيفه!ادلرسانقصلأيكملوالشاعر،يئةالردالمأساةتشبهبذلكوهي،صةالعار

...و..،..)7(..((والحكايةالفعلوحدةمنيراعيبماالتقصهذا

يحسعنلم،باحتصارهاالمو-سوص"السالرداوالامثال،بداتهاوالتام،تامفعلعلىالمأساةتشتملانيجب"واذن

صفواحدةككاءة؟اهاالقحميدةتكونانلجببل،نظمه.....،"،
وحزالة،وفصاحةوحسنانسجا،ب،خرهااولقااشتاهيحعقالديالتمسيموهوونهايةووسطبداية:ماله

الشاعرخروبمولكون،تالمفوصوال!،معانودقةالفاخمذفيهيرامم!انينبغ!ياكما،الموضوعفياستقلالاللمأساة

...*..طبيعةجزءكلرؤدىبحيث،بينهافيماالاجزاءتناسق

ج،حتىحرلخبرسيهـالكتانبالمعارلفىىنترصن!عهمرلط!فماكلعلىمعممىبنيةفياتنشودالتماتليتحققحقى،)8(يرليهماالى

،امت!دنأكىالاشعار3،فراغاامفرنحةك،ز!ا،!بدةالعضويبالكائنالناحيةهذهمنارسطويقارنهماالتيالأهـماة

........حىداصغيراكاناذاالعضوىالكائنان))فيقول،ا)سوي

تت،وصلا،النفلمواستواعالحسنالجوددلىبهاوكأنه،غامضايحسحادراكنالان،جميلايكورانيمكنلا

أ-مجها،فيتلألفولا،مب،ز-هافي!صماوولا،هـغانيهافي!دأ،هـظيماكاناذاىز!ك،ادراكهايمكنلابرهةفييقع

بط،متعاقابعد!،ء،ويكون،بعدهاماكلمةكلتفتضي!ذهفياذ،مثللأالاقداممنالالافعمثراتطولهكلننجان

ر،لمنالهلمثيلهذااليهاالسهىنجتيعرالقكاالىلسهأافيهفاقع!اااوالمجموعالوحدةتندبل،النظربهيحيطان-يمكنلاالحالة

.ء........)9("الناظرنطرعن

"،لى-سىيوجبهاعرارا،منهالحترمحسراعكقولالنتنعرساةال.يالعضوصةللوحدةارسطومافاكتىكانولقد

-........الذربئكلعليهااعتمداسلسيةركيزة،عموما.الادبيوالعمل

والمنزيلا.إلا-أالطباهاذلولبرعزيزلحاموااآفاذلمعلبورلوالاجناسمتباينفياوالقحسيدةفيالوحدةصوعموتناولوا

...."..بعدهمنالادبية

تمامهيكونانالمصراعهذا
..."ذ.ذليعصيالقصيدةفيالعضويةاًلوحدةمقهومس(

لي!لااعرواسالوااوا

كلمةكلؤيهتوضعء،الشعرواحسن":يقولانالىطماطب!اابنعند

ويكون،لهاريدتالذيالمعنىتطابقحتى،موضعهاافلاطونبفلسفةالقديمألعربينقدناتأثرمنالرغماو"على

)12(".ذاتهاغيرمنتفسيرالىتحتاجلا،معهاشاهدها
-..3.س52عىالسابقالمرجع)،(

كالسبيكة)":تكونبانالجيدهالعصيدديثرطوهو85-!8عىالمرجعنفى)5(

المقادمحمودلعباس،شعرءمنحياته:الروميابن:كنابمن)11(77صالسالفالمرجعنفس)6(

46ص5791الرابعةالطبعة76صالسالفالمرجع.نفس)7(

وتعليق:تحقيق.العلوبم!طباطبااحمدبنلمحمد،الشعرعيار)12(76صيالسالفالمرجعنفس81(

عى،5691القاهرة.سلامزغلولومحمدالحاجري!ك:الدقورين78صالسالفالمرجعنفس)9(

127-4126صالسابقالمرجعنفس).1(
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إلرائق،سواللبل،المنطموالعقد،التمنمشيوألو،إلمفرغة

يهل،معابحسمنالفهمتذفبال،الفاظهايهامعانفتسابق

،ع-.كالقوإلبقوافيهاوتكون،لفظهارموزقالسمعكالتذاذ

ق!ا،فوروراووءاجهايتركبلاحناءقواعدوتكون،لمعانيها

..
فيفتةاق،اليهمسوقةولا،اليهاقمامسوقبلهامافيكون

خقادةما!الالفوتكون،بهايتصلماتوافقولا،مواضعها

لىهاة،الجالمولطيفة،متعبةولامستكرهةغير،لهترادلمما

((-بمب"السهـواء))س1-.المخارج

لصكيف"اءأ!و

المحر-زر-ذاتجطزؤرقطبولزتتم-ب"الذياعقلاكمالالادواتهذهوجماع

آل--،كيشت"هـ-واءر!يبووجفواجتناب،.الحسنوايثار،العدلولزوم،الاضداد

)13(("ةمواضعهاالاشياءووضع،القبيح
الضغب-جه3ورهيمب

لض--عريكديوانصزينولتميهفيفوبالذيالحاذقكالناج)"ةعندهف!الشلعر

اهـ-!ةألاور--!ط-ذ-حكوعنبفمنهشيئايهلهلولا.ور:يرهيسديهو،التفويفباحسن

"رز"-2-ف-يالاصباغيضعالذيالرؤيقوكالخقلثر،فيشينه
الصكينهفراغلئمتحى،منهاصبنبكلويشبع،نقشهتقاسيماحسن

عنجفر--ولىعربرذبجتوءرؤلفالزريالجوهروكناظم،العيانفيحسنهيتضاعف

ر!فاا-حر-بل!ةبانعقودهيشينولا،الرائقوالثمينمنهاالنفيسبين

فرؤولل،وعةلقيالفرحة141(."(وتنسيقهانظمهافيجوا!رهابينر!اوت

أ!-ررفب"لدترهـء!رانيقة،متقنةحكمةاشعار،الاشع،رمن"):انذلك

لخ-ة!اافراغااهـتورصنقضستاذا.التاليفعجيبة،2نيالمعلحكيمة،الالفا!

((تنروق-3-جزالةتفقدولم،معانيهاجودذتبطللم،نثراوجعلت

الحساحتغريمرفلتوأتروق،عطبةفمزخر،ممو!"الخعارومنها.الفاظها

..000001،وانتقدتحصلتفاذا،صفحمامرتاذاوالافهامالالسماع "وتحصبكالحب
قدبررببستانربعيييرولم،!للأوتهاومجت،الفاظلهاوزيفت،معا؟ييابهرجت

الحياهنعمىكلبهتوخلتبألؤكورور!ضها،منهيستأنفلجناءنقضهايصالبح

أفيهـللقاءفياوبعضها،الد!ورمرعلىالباقيةالوثيقةوالابنية،المشيدة

مرهاولبعيخيكلقائيالامطار:وتوهيها،الرياحتزعزعهاالتيالموتدةكالخيام

اهـهـكأني!عرت()15".الضنقوضعليهاوديخثى،البلىاليهاويرع

أ!جرهدروباحوسنئ.،وتنسبقشعرهتاليفيتاملانللشاعر.رخبغيي"ولذلك

تبذلينطالذيلفعطاءويمافيلائم،قبحهو1تجاورهماحىمنءلىويقف،ابياته

مينهتهرالرىللنماءويايجعلولا،بهاكلامهونجنحسل،معلنيهالهلتنتظمبينها

توقأسالذيللربيعياحثوعنف!لملأ،"تماهببئاو،وصفهابتدأماقدبين

ذاتيلاعمافالذيالممنىالسامعفينسى،فييههوماجنسمنليس

النتمموسردىوملءأبيت،يىت3لفيذلكعنيحترزاز"كمما،اليهالقوليسوق

تجلتنلركأنكتمامهاو!نبينهايحجز.ولا،،اخت!عنكلمةيباعدفلا

وسالمنساملم.فا".،تاكلهل،مسراعكلويتفقد،يشينهابحشو

"يار!ابوأدمتضطواحدكل.طراعيفعبيانللثاءرات!قؤربما
،رهالمفحلفللابصرن!--رددقمنالاء)ىذلكيتنبهفلا،الاضرفي

الوبهـزاؤصدأالرواذص"منالثعرفياشللوقعوربما.ؤهمهولطف
:-.!!...يسؤدونهو،حهةناكعرعلىلشمعو،لهقلينوالنا

الد!وبلللىأله!قىول.منهه.لمعو!!قةونيتذسولا،غيرهاعاى

..:القيسىءامر

مفر"لا"-4-

الجلجلهارتقيسدىخدخالذاتكاعباافبطنودمللذةجواداادكبدمكاني

يأسيصخرةاحملسأرتداجفالبعدكرةكريلخيلياقلولمالرويالرىاسباءولم

الحياقاعرأتيييبعث.تنفخينوضعولو،حسنانبيتانوهمما.الروايةهكذا

المسرهلدرىتهرقنسدى،أشكلكانالاخرموضعفيمنهممااحدكلمصراع
.....لروىفكأن،الن!حجاستواءفيوادخل

حزيناعينيانسانسيرقد

الشقاء.ورلتايشربتفقد-77ا!حةعلىالتتمة-
مرهالحزنفاطعمتهلحاعت

...و5-(صالشعرعيار)12(

يلامينكصل6-5عىالشرعيار)(1(

7صالمرجعنفس)15(
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.(191يا-لط،ونظرالكنابفهمفي.فضليلهمسرلىساعدههـهنبنبههههههههه!،55نب

نن-...ةعجيب555555555.!همحبنحم!
انعللسبحط"ابعرحماببىساعلىسلألا!بغلبارمالمنوكمالمايعزى!طعاطعااًبن

الادبركط،اتللاتلهمادراثيثاأ!ى،ومخسمولاش!لمووفاهـوه!-31الصفحةءلىاًلهنشورقضمة-

ال!،ركطولمطيطأتحكاحهاذ!ازص،راا!إىالهـىالأدراكوهو

ونف،كي،ح!ا-محىوبااد-ورر!ي،عناينا!كل،ابمعيرداجفال)16(بعدكرةكريلخيلياقلولمجوهداـ،اركبلمكأني

ا)حصحاردير.نطرو!دودرر،عى"الإجنيطدبألأسال"رعن17(.(ةلمخلضالكاعباذاتاتبطنويمللذةالرويالزقاسباءولم

العرركطالادبكلق!لدمك.حنعهـ،فيبقسطهوالمساهمةاوليتصميمبوكسعالقولألىعنددليؤديوهذا

عناص-صاتمخميه-لى!هـن*مع-4فاعلىصمحور!القديمفيالنتروعتي،لهاعام!نهجوتخطيط،للقصيدةمعين

المإفاثالمحدوددأ)!اتي!فىاموغلبعهاإوحى،لى.قرب:صياغننهما

لىعيدا9طلا!حي!،لسكلباعامهصنالجماهيروبينببخاءتالمعفصفض،قصيدةءبنلالثاعرارادفاذا"-

أ!ب،يخه.،و"تطعا!ا!ألثسواقهاعنمالهواعد،نثرافكرهفيعليهالشعربناءيريدالذي

اهـعر،كطإزرا.ربأميتأ)حاصالنوعصذاانإحقوا،توافقهالتيوالقوافي،تطابقهالتيفا!الالمناياهرلبسه

لج!الووص!ر؟أ)واوو،ادكطمز!و%،دورالعب!ر"ءالعرببيتلهأتفقفاذا.عليهالقوللههـلسلالذيوالوزن

!طابمناحيذمنال!أورىا.نهـهـز!!قداهـ-دذفيشحغلفيفكرهواعمل،أتبض"يرومهالذيالمعنىيشا.كل

.للتزملاأؤ--ىوا!اليالاز!عالاتمنكص،تألاشجافيتلك-عرتشسىقغيرءاى،المعانيمنتقتضيهبماالقوافي

القديمها!عربيةأافحيدد!ادالىأدىصء،.واح!ر!وضوع،،لليخفقبيتكليعلقبل،فيهالقوللفعونوترتيب

ىاللور:ءولرا،م!!اتوبمصل،صركأ!!اجددعشوانصن،لكملتفاذا.قبلهماوبينبين!ماتفاوتعلى،نظمه

عنوانمف،!فرد!كلتيران!ع."م!اتفقراتسدذلهات،نظاهتكونبأبياتبيضهارفق،الابماتوكثرت،المعاني

!ور!.ا!زبعنم!ملصوفوعاكيورألا."بنفسم!قىأمحبع".الجاءادادفدمارنجاملتم،منهاتشتتلماجامعاوسلكا

!سدمالىألدانيةنادنوعههـدأأد!نافيناحةومن،،"متوهىص،رمو.انتقادهفيسستق!ب،فكرتهوانتجته

تسهدف.د!عريا!عهلفيز!جية!طةبايالصتيداتفقتوأن،نقيئسهل"لفظة،مستكرهةلغطةبكلورجدل

أ)فىكط،الخلقعملجاتفييالضوالتنفديمعنصرتحقيقورعنسا4وأزوقي،المعانيمنهعضفيشفلهاقدقافيةله

تناديمذهبيةلقواعدانخوأءالش-فليمهذافقطباعتبارلحسىؤبؤعاوالقافيةزاكوكالت،الاإوللل!منىمضاداخر

وحسو!فرض!اى-أ!وردصدارس!منهـعينذمدرررةبهاالمختارإمنىاالىنقلها،الاولالمعفىمنمنهاالثانيالمعنى

!ققلمالذيالاصروهو.أ!تا!!كفيالمدارسهـزأةبعضه!نقضماو،الص!هتذلكوابطل،احسنهوالزري

ءقبىما/1الوحدفي"عنرحسفبوواز!ا-يدالتشصدأعسفلك".تنثماكلهفيةولملمعناهوطاب

!صيمنحأ!!يا!جهقءكعهاكت،غم)):!اعيييىهرياصا!مر،بخمن،1يسلك)):الصددهذافيفالشاعر

."هـ!رقةاجزاءمنمكوناىقاذأ)،!فرتولأاككطا!ووةف-،ن.مكاتباز!مفيؤ!بموتحر،بلاغتهمفيالرور-لملل

يخذ:جمالطهـ!أعنتضدر.ركنلالذأتيةهذهأندماانالىاشاعوافيحتافي،الرسازلكفصولفصولاللشعو

حميل"هوء،لكل،والاساسالباعلشكطالقومبمثابهالوحدذ".لطيفة،هـلة،فنو."فيتصرفهءلىكلامهيحىلى

غغلا!!،+4علما!وللم:"!ربتوس)اقول!رءلىالشكوىالىالمديحوءنغالمديحالىالغزلمنفيتخلص

ارعربياكءراؤثقار،اعواملا!!هفييدخلوتاًلانارو،رالد.روصفوصن،الاستماحةالىاكمكوىومن

فيذلكنجدبما،وارخيالاعففدفوما)ى.عموماواحسن،تخلصبألطف".."والنوقالفيا؟بوصفالى

العربى-الشعراعني-ودوراز*،ورثلاالازجلحزيالمشعرهـت-ؤيكونلجى،ق!لهعماالثانيللمعنىانفصال،لمو،بةحبا

انيم!بينقسلاالارتبا!ترى)):فأنتةالحسعاى)18(".معا"وممتزجا،به

رابطةسنتخلوانجليزيةقصيدةترىولا،العزبيةالقحسيدةو!ليبتنقد-5

هنامتناسقة،ومنضوعاتوموواحد،1موضوعغلىأبجاتهاتجمع،السالفهصالنصوجماعنمن!تنتجاننستطيع

عندهموحدتهوكلنت،ا)بيتعندناا!عروحرة!تالوحدذمعنىالادراكتماميدركيكنلم،طناطباابنان

منألاالت!ماتنفصلبعدطمرحة.وروفاحةبياندخاللعرجمماالالقحجد.لةمفهومهاعنفضلا،ارسولهاحددهالذيبالمفهوبمالعضوية
....-..للعاصرالعربيالنفدفيالحديث

يربطلاالحسانهوذلكوسبب،الفياضاسلالتس!ومفاهيمه،عصرهبصطلحفهمهافيواضحاكانفقد

واللكةوالعاطفةالضصوربيتهاليربطاواًنما،المعمانيبينالىالق!مورهذاويعزى.وشعرهنثرهللادبالعامة

يتصورانالانسانتعودفاذا.الثساعرة"ال!وشاني"بالادباالعربجيل:اهمفمالعل،عديدةاسباب

الواسبة،المعازييدركانتعود،يشعروان./عطفوأنفىالمشمثلالموضويالشعرفياليونانبنتاجوخاصة

والجوانبالظلالفيهل.نتعددالتيالنفسيةوالسوانحالعربيالشعربحرفهلمماوهو،والملاحمالمسرحيات

فيهايغنيولا،البيتيستوعبهمالابالفكرذفيأتجه،والدرجاتالمترجمونفميهاوقعافتىالاخطاءذلكالىضافا5،القديم

الحواسغنينقلانالايتعودلمهوواذا،ألاقتضا"بمثلمن،لارسطو"النتعرفن"لكتابالعربوالملخصون

البيتطفرةفأغنته،المتفرقاتعندادراكهقفطو،الظاهرةمما،"بللهجاء"والمهزلة،،(بالمديح"للمأساةترجمتهم

هلالغنيميمحمدللدكنودالحديثاً!دبيالنقدالىالمدخل)91(اًلاصلبهامشالتنبيههذاً)ورد1/72رشيقلابنالممدةراًجع)16(

17ع،؟173،17.ص(125ص

لماهكاول!ك!9لماكا*مملأص!يص!3أ3ءاح(*ءكه8ممر3!!8+ولاه)،س!،+ه،(2112ع-21،صلشعراعياد()17

أ*49*9اعء!!قي:34986ء!كههـ33
*"6،7،عصالشعرهيار)18(
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علىالموضوعوحدةحيثمن،"الاوصالمفككةليست-.،لمألابياتتملهـلمكعن

ويتناقض،الشبىاهدتكذبه،صحيحغيراطلاق،الاقلالصربلعنايةماالى،إيسأابرا!-مالدكشودتجرو

كاتواالقدامىالعرب-نقادانمننفسههويقررهماع5من،القصيدةفيوالوزن-،،القاقووصدذاك-ورربمولى-"ى

نظرةوهي،واحدبيتمنعليهاوللشاعريحكمون:فيقول،اًلعضويةروحدتهاأهتماص،مافعاففيدخل

حتى،التقييمفيوالتحكمالسذاجةحدوداقصىعنتنمهـ-نبخلوه،العربيةالقصيدةاًلحديثالناؤديحف))

عدمعنفضلا،للنقدموضوعيمفهومايمنلتحاوهذارعخللمتهاابيل،عضص-هااقتطفقدفلو،الوصدة

عدمعلىدليلوهولا،مقبولعقل!طمبررلاياستنادهاهدافيوهو.شيئاقدرهامنبنقصاو.بكيانهـا

البيتيهبمجردالعنايةعلىواقتحسارهم،للوحدةفهمهممنالقصيدذوحدةاتخذفدالعرريانرنض،لمىالوصف

.القصيدةفيالمقفلأ..فا!قدوالنفملي،لموسيقىعنارتررلانةؤيةوالظالوزن

اوحدةاتخذ"قدالعربيالشاعرانمنيلحظهه،اماالاوصالمفككةالقحسيدةفل-ت.:ا"والاصنبطبالمعنانجه

والنغم،سيقىبالموعنايتهلان،قيةوالقاالوزنمنالقصيدة،بيتلكلينفعلصبحسيقاه،واأوورليببموالتغلبلتوتىدقدكم،

علىيكونؤربما،"والاخيلةبالمعانيعنايتهفاقتقدواتحىد،القافيةتكررتءامابقاء"وا3لوزنا،ويستجيجا

احدى:لةالمسطهذهاعتبرنااذليوذلك،الصوابمنشيءهـنيروىحينز!هنتىلاولهـفىا.المقاطعتوالينظام

العربىالشعرفيادعامالاتجاهدلكتعكسالتيالمظاهراسمعته":المونعنروتحدناقالان"الشعراءاحد

وزخارفبالشكلالمفرطاحتفائهفيالماثل،القديم.(.إ.)إ."قليلالكانملكهعليهشاطرنيلوبيتامالساعة

رشيقابنعنهيعبرماوهو،المضمونحسابعلىالصنعةالضحاكبنالحسينمنأ--حتار-مهحنواًس!ابووكان

اللفخلىتفضيلعلىالناسواكثر":بقولهالقروانيوكان.البيت!ذالهيتركلمان،الوعيدباشدفيتوعدد

لمفهومتصورايمناسلسااوخلوء)،؟(."المعنىعلىوشعرهمأاسعراءءلىرجكمون"إورربنقاذمنالقدور،ء

.اليومنحنندركهاكما"الشعوريةاتجربةا"لييت"اغزل:ل.قوالا!ممعيهـنفيروى.الواحدبالبيت

عنط،معدىلاحتميةاو،لازبكربةليركانوان:العربقالته

بالوحسد!،يةالعشتلازماوتنتجانةالنظريةالناحيةمنااعشارقابمقتلفي-،ء!هكاليبيل-ضالاوتء-ت،كذروص،

الوضىوص!"للوحدقياغفالا،عموء،والشكليةالموسيقية:الحربق،لتلي:تاهتنىان:قودورو

جةالتكاهالنظرةبانالقولالاولىلعليبل،اجمالايةوالعضو2(21النار()بعلىبوهمالاصأؤ،لوفءاجهـمنحم!،الإأستنبحاذاقوم

فياومحتوأهالاطارتوحيد"ؤ؟ضضيا،بالخصوصالفنفي:هوالشعرمنببيتاًك!عراءزس!هـواف!يسمبل

وا)!قدالش!راليهايفشقرالتىالنخلرةوهى،يةعضوبنية)23(".جلأءاونغلراو.ادأء:ثلأثصورطص،6التثفان

هذافييغفلمطنفسهالدكتورانيبدووالتي،العربعند(القديمةالعربية)القصيدة)):ب،نلورشوانليإوير-دو

يفتقربانهعل!يهالحكمفينجازف!لالكيوذلك،المجال

..ا!ينهذاخ!الاضهوا!اهـحمودلعباس(واحدمجلدفي)جزءانالكةببببنساعات)21(

***بعنوانمقالمن،5591المصردفيالنهضةمبة،الثالتةالطبعة،اًلعقاد

...6(3ص11الانجلبزيا)شسعرواً!"ربيالشعر"

ي!ميهىصدةلوعلامن!لما،التياب!لاعتباطباءعلفد(نلامىح!"علىاض!تهما،فوسينبينالموضوعانسبقهوالذيالثافيالشطر)22(

لىوحدة.ءلاقتهفي،للقصيدةاقترحهالذىالحاكسادرىوت،عجزيهـطذ!واضفلربنا!ءت3رذالكاتبلان،النص

وتركيبها،المشاعرولمحدةمنقستلزمهوبمماةؤيقااًلموفموعدلحطيئة،الثانيوالبيتالقيسلامريءالاولاا:تانوا!راجج..لماذا

بالحورالعبيرالىتعمداقىؤكاروالاالا!ةمننسقفبياهـب!!الانن،طرفيمنالمضطصبنا!ز.يننصبصحةاقطعلااننكما

متكاءلة.شعوريةتجربة.عناراجعاوجودلعدملهماروابتيمناكتتنييرتيروا!،الذاكرةمن

تقطع،تطبيقهفياعتمدهااتيايةالصيتالنماذجانكمااًماس

........م!:-ة،الاولىالثا:مة،افيسابرا!ءثمللدأةورالال!أظ-د،لة)22(

المعط!عادبعدلتحاوزاميلديحدلاودلكاربمعناه-د،دالمستقلئى%691-591ص،5891سنةيرةالانجدالمصر

للوحدةادراكهيكونانلعدولاوأحيانا،كثيراالواحد،بئ.+**ء*ء***************ء*سععع!?سسس!

1)و،بالالفل!التلاعبمننوعآ،ذلتهالمفردالبيتفي

بيتطينتطمهماشطرينقي،الاصحعلىاللفظيةالعلاقات

التمسمهمعبيينالنتماقمصسهمماالديب!منيممممملإوقنطقهام!لمسقلعابلاًد!دراًسيطث

:البحترىشعرفي

عزيزااذلولحاربوآفاذا"الادابدارمعشوراتمر

تمامه:يكونانالمصراعهذاقيقتضي:)وقوله(

ذليلا"اعزواسالواواذا"صبحياًددينلمحييوانسالاشاعرأقبانينزأد

منكلبينالتضادوعلاقة،القاقيةاقتضاء"وهو

وذليل.وعزيز،واغزاذلمندورمحمدللدكتورالحديثادبنافيجديمةقضايا

فيالابياتاجزاءبينالوظيفيةبالعلاقلتارهاصاتهاما

بوصفها،الالفا!علىصؤلبسمةكانتفقد،القضيدةالنقدشدرجاءالممريةالثقافةأزمةفي

قهو،الحالبطبيعةالصورةغيرواللفظ،للبناءوحدات

791ص.السابقالمرجعننس)(2(حسسمءحمععع!*
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قبله.ماوبينبينهماتفاوتعلى،نظمهلهيتفقبيتاو،اصطلاحىمعنىالىيشيرانذاتهحدفييعدولا

بينهارفق،لابياتوكثرت،المعانيلهكملتفاذاكان؟ءعبص"لغةفياعرفااوالافهامعليهماتتوأسشسعدلالة

."خها5تشتتلاجامعاو!لمكما،)هانظاماتكونليأبيلتصركبأيحائىجوالححورة،بينماخاصلمسمىاسمايكون

.....بمامرتبطة،والوانوارلمجاعاتومنماءر،وخيالاتفكارامن

الملاحظانت"ايكعيعوع!الوهدخدةاكلدوارنيطساحلحا!نصفالمنعلىوم!هماقدبكنا)!-ء4البش!ةروحالمتكاصلةالححورمنبعدهماوماقبلها

.-...هقح!يدلىا

ذلكوراءمننرحمالا:ؤضابىمنبي،يتصل!،لاقحسيدةللقص!جدذ،قترحا،االذيالاوايالتحمم!معاىولإخ!

الص-صرود!فيل"ورأط.ركنلم!"((لى"افصؤ)1الىك!،ديهيحسفنهل،بذلكوأعشاكهالزرازب،ضفالوطارح

هـواكتنفتهالتيالاجخماعيةوال-بذ،اًدءكررةوالم!إهيمالضصعر،نفامفيهوبلكهالذيالشخحميهـهجه/جمدو

الذىالاءرأولكن...اعربيةاادباءمنهـعاصريهورعيل،6اطلمبيص،ضوءبموتحا-)كماصنهجايمنيخلوفهوثمومن

بطبيقةطباطباابنفيهم!!ما--!يعاألادبىءاولئكب"زؤاخذاىاإخزع،مربر،فكرير،حهدأبوصسفها،الابداعيةالتجرر"

ومفاهيمهعحرهـهملمحمطبحالالىرضوخهمهو-الحال،الداخلمنمع،شاولياطارفيالوحدةمنزوعتحقيق

ألارببللممل"العضويةالوحدغ"موضوعفيالاربيةذلكينتظمهالذيالمحتوىلطمبيعةالملائمةالحمورفهـيهتفرغ

مفهومأتمع،با)خصوصالشعرإةالقححيدةوفي،عمو،،.البديءالتخطي!

بابومن،نفسه"العضويب،لكازن))مرتب!"الوحدة"مضمرااوشماهدا5عددايتضهنفكريجهدكللان"

وبما،خلاقةحس"كائناتبوصفهمانفسهمهمبهماو)ى.نخط!بط-فيالدخولبفيةوتتزاحمتتدافعالتي،الحورمن

تحققانمنهماننتظركنا،ابداعيةدجهممنعنهملحمدرفان/نسب-،وتابتاواحدأيظلالتخطيط0انوخيث.معين

.ال:تقديرو!ااًسى!طإءواالتيمنواشملاعمق.وأحدةننااصلمرين:احدتعدولاصافاًلىتنزعالتيالمتعدد!الصور

الزرى؟،جباليوافكرافي-حظيؤدالمفهومهذاوأنسيماينش-!لانواما،بينهافيمامتجانسةتكونانامافهي

وارس!-ط!اؤيلأطونوإسفةوفي،كثبعنبهات!لوأفالمجهودواذن.الاخرالبعضى"حالتنالىقبعضهـ،

والتطبيق،والخمرجتلىالاعتبارصنبهدى-حسبالخحورقهاطرفيفكريةعناصرؤس.فتوحيثالايوجدلاالذهني

التي،اصةالمس!البدإهجةبل،المقررةالاولجةصرتبة-ولهالمروتى،!زراحدودفيو.معينتنظ-مفمم!تالدخولالى

ؤ-"ؤرتتوازاالات!،+"--كانايا-الء:ئيالع!لببلخلاأ!ىنزوعاألاليمى!،ذهنيجهـدكلأن،بوضوحيبدو

تقيسعه.في.عشهامعدىلاررةوكضر،سالصياط-كأصانء--لمىر")ةوله!"4(5أ)")افيأاالفكريحيدالتو"

لبس--مت،الاتناءهذهفيا)فكرأحوهمايتجها)تائيالوحدة

اًلنتريفاًلطي!"جهة!وةفكر"صدةوازها.فارغةوؤةجا،ذصجردوحدة

الرجاذوحدذانها.المنظمذالعناصرمنعددبينمشتركة

.،.نفسها

ص--،الأةغشتثيرهاالتنيةالاساسسالصعوباتنجمتولقد

ذا.الوحدةهذه!بيعةفهـمسوءعن،الفكريالمجهود

يلاداًلىدارمنشوراتمنعلىورحمل،،:الفكر"يركز"المجهودهذاأنفيريب"لا

."واحدا))التحورنكوهـنيلزملااكىنو."مفرد"تصسور

هـ)ى-"يمكناذ.بالضسورةب!سيطا"ات!صولىيكونان

اللرئكةنازكالموجةؤرارةلنلسبقولقد:صركبمايكونان-تماصازلكمنالعكس

الروجامحص،لةفييفكروجدحسثمماالتركيبروجدكيفبينا

ؤ،نطوفدوتسوجدتهاالخاىسية،بالذاتالمعطىهذافينمجزوكيف،بمجهود

")25(!ريالفكللنمجهودالاشاسية

فانطوفدونسالار"معوحدييلتزملا،حلماكباابنوضع،،الذيالتخطي!انوجيث

الحالمالنمعدةالعكانفقد،"الحياةوحدة".:"برجسولن)).عسهعبرما
سىالجيوسل!ى.منو"الصوسإك":ب"بالتركشفسه"يستبدلانالطبيعيمن

هى.التي"التخلص"و"الانتقال"مطاهرفيهفتكثر
معلو!شميقمهرجانعبضالثالىالمديحومن،المديحالىالغزلءن"الاستطراد

..ء-"!اللطيفبالوصل"الكلامفيفالسحرهيأو،"الشكوسد

العيسىسليمانعربيهلححسالد،"والنوقالفيافيوصفوبينوالاثارألدياروصفبين"

الصسورعدصلاحرلاد.ا!ات"ءفييقتر!الذي"الترقيع"منالنوعذلكمع
.ي.فيسش:فيقولعصرهفيالشاعربهينصحوالذي،المصيدة

ححازيالمعطىعداحمدقلترلأ!رررةوارولاثبته،يروتر"الذيالمعنىيشاكلبستلهاتفقاذا"
.....م"غيرعلىالمعانشي!منتقتضيهب!ملالقوافيشغلفيفكره

كليعلكىبأس،فيهالقوللفنونوترتيب،للتصعرتشنسيق

لإداًبدار

لا،+ول!3!اس!9"8ش،ول!14!،"!3:كلرولع.8ز!!كاعه3.حث!!!4،!13(2ع)

(221ب.ص-تيرو!3ح!3!33ء3"*كأأكه،ا!3ح49شا3-!لمةشا،!ك!5.ص!4ز15،ولؤ)3!!كم"949

ول!44ش!اول!أ:،كاه!ء"سلأ،(ص!؟!أ4ول؟كعاكاد!كمح!"كل:8*)886-ثا.

97



إلرائق،سواللبل،المنطموالعقد،التمنمشيوألو،إلمفرغة

يهل،معابحسمنالفهمتذفبال،الفاظهايهامعانفتسابق

،ع-.كالقوإلبقوافيهاوتكون،لفظهارموزقالسمعكالتذاذ

ق!ا،فوروراووءاجهايتركبلاحناءقواعدوتكون،لمعانيها

..
فيفتةاق،اليهمسوقةولا،اليهاقمامسوقبلهامافيكون

خقادةما!الالفوتكون،بهايتصلماتوافقولا،مواضعها

لىهاة،الجالمولطيفة،متعبةولامستكرهةغير،لهترادلمما

((-بمب"السهـواء))س1-.المخارج

لصكيف"اءأ!و

المحر-زر-ذاتجطزؤرقطبولزتتم-ب"الذياعقلاكمالالادواتهذهوجماع

آل--،كيشت"هـ-واءر!يبووجفواجتناب،.الحسنوايثار،العدلولزوم،الاضداد

)13(("ةمواضعهاالاشياءووضع،القبيح
الضغب-جه3ورهيمب

لض--عريكديوانصزينولتميهفيفوبالذيالحاذقكالناج)"ةعندهف!الشلعر

اهـ-!ةألاور--!ط-ذ-حكوعنبفمنهشيئايهلهلولا.ور:يرهيسديهو،التفويفباحسن

"رز"-2-ف-يالاصباغيضعالذيالرؤيقوكالخقلثر،فيشينه
الصكينهفراغلئمتحى،منهاصبنبكلويشبع،نقشهتقاسيماحسن

عنجفر--ولىعربرذبجتوءرؤلفالزريالجوهروكناظم،العيانفيحسنهيتضاعف

ر!فاا-حر-بل!ةبانعقودهيشينولا،الرائقوالثمينمنهاالنفيسبين

فرؤولل،وعةلقيالفرحة141(."(وتنسيقهانظمهافيجوا!رهابينر!اوت

أ!-ررفب"لدترهـء!رانيقة،متقنةحكمةاشعار،الاشع،رمن"):انذلك

لخ-ة!اافراغااهـتورصنقضستاذا.التاليفعجيبة،2نيالمعلحكيمة،الالفا!

((تنروق-3-جزالةتفقدولم،معانيهاجودذتبطللم،نثراوجعلت

الحساحتغريمرفلتوأتروق،عطبةفمزخر،ممو!"الخعارومنها.الفاظها

..000001،وانتقدتحصلتفاذا،صفحمامرتاذاوالافهامالالسماع "وتحصبكالحب
قدبررببستانربعيييرولم،!للأوتهاومجت،الفاظلهاوزيفت،معا؟ييابهرجت

الحياهنعمىكلبهتوخلتبألؤكورور!ضها،منهيستأنفلجناءنقضهايصالبح

أفيهـللقاءفياوبعضها،الد!ورمرعلىالباقيةالوثيقةوالابنية،المشيدة

مرهاولبعيخيكلقائيالامطار:وتوهيها،الرياحتزعزعهاالتيالموتدةكالخيام

اهـهـكأني!عرت()15".الضنقوضعليهاوديخثى،البلىاليهاويرع

أ!جرهدروباحوسنئ.،وتنسبقشعرهتاليفيتاملانللشاعر.رخبغيي"ولذلك

تبذلينطالذيلفعطاءويمافيلائم،قبحهو1تجاورهماحىمنءلىويقف،ابياته

مينهتهرالرىللنماءويايجعلولا،بهاكلامهونجنحسل،معلنيهالهلتنتظمبينها

توقأسالذيللربيعياحثوعنف!لملأ،"تماهببئاو،وصفهابتدأماقدبين

ذاتيلاعمافالذيالممنىالسامعفينسى،فييههوماجنسمنليس

النتمموسردىوملءأبيت،يىت3لفيذلكعنيحترزاز"كمما،اليهالقوليسوق

تجلتنلركأنكتمامهاو!نبينهايحجز.ولا،،اخت!عنكلمةيباعدفلا

وسالمنساملم.فا".،تاكلهل،مسراعكلويتفقد،يشينهابحشو

"يار!ابوأدمتضطواحدكل.طراعيفعبيانللثاءرات!قؤربما
،رهالمفحلفللابصرن!--رددقمنالاء)ىذلكيتنبهفلا،الاضرفي

الوبهـزاؤصدأالرواذص"منالثعرفياشللوقعوربما.ؤهمهولطف
:-.!!...يسؤدونهو،حهةناكعرعلىلشمعو،لهقلينوالنا

الد!وبلللىأله!قىول.منهه.لمعو!!قةونيتذسولا،غيرهاعاى

..:القيسىءامر

مفر"لا"-4-

الجلجلهارتقيسدىخدخالذاتكاعباافبطنودمللذةجواداادكبدمكاني

يأسيصخرةاحملسأرتداجفالبعدكرةكريلخيلياقلولمالرويالرىاسباءولم

الحياقاعرأتيييبعث.تنفخينوضعولو،حسنانبيتانوهمما.الروايةهكذا

المسرهلدرىتهرقنسدى،أشكلكانالاخرموضعفيمنهممااحدكلمصراع
.....لروىفكأن،الن!حجاستواءفيوادخل

حزيناعينيانسانسيرقد

الشقاء.ورلتايشربتفقد-77ا!حةعلىالتتمة-
مرهالحزنفاطعمتهلحاعت

...و5-(صالشعرعيار)12(

يلامينكصل6-5عىالشرعيار)(1(

7صالمرجعنفس)15(

؟3



*،*"كه،***لهلهكلأل!-ل!كه"*ك!،!ه!هك!*،،*هي*!**بهه!ه!***يه*!ه!!يم!!ه*"!ه**ممه!**مم!!!***بهه!!ه**!!****يهه!ه*يههيههيهه*يه!*بريهه*به*"71

كم:

السماءفىتفحكاأحد*ال-سالكونلمه
.....

ةاءالاخسوءجاههمامنتتتحرركةصل-!ادكون
...

:.التتزرىط،تعطرغابةليسنالكو

..عاخشقن...لمه
..-ى....لحصمم

جتتين،تفمءرو"ديهت.،قابسح..امون

+الظلام.!جاهدبهـ،ورصاح..فبرلا4
..

طعمامل!لكن،حوعات.
لملأ.

مأامذ،ةالحبيمص--"4لىتوز ..
:..ينالضدةت،لى.ا!وأزت!ه

.بةر

:اعواممذاكماالضفيمين"ر.زلتما4

:،ماعوامذءتميلازفسء)-ورلتصشعب

..ا)-كدبنبىحةلار،تزا5!ممبل
......

.مردالف!تش!--"ض
الا!داملى-،حة)ةلكلت!-،ث!ه"* :،،لمهلمه

:.الرتااحكسم-الا-اة-سبدك

:هجاخفيتبرقانءجناه

:الضرغامس!يلىك4

كه
+ينامانيرلد

-*------------------.ط!
اورتت"تامرهقة-،اًلجهادندومى.

....لملأ

.+هاتالآهـنرضرهرو،وا؟-ءعصه
....

،توالشالاولادقفىنواتاوحادرى
...

القملاترحسر!ارارادانالشاةوألىامثس
.......لمر

:ال:ر!،رر-*!ت-ت!ة-خكوه،وم!ب

:اتا)ت-و.،خم!د-
**عمم!ى4"*

:أتهـ!ع-ام-الص-؟-ن!ل
؟،مالعظتؤىالنلوجت!وولتمم!

..!!هـ

،ا..رتبل؟اذتقومي

رحىمنلهما/،مكرورةقصةياكبل

.....لملأ
لى.ف،در!لترحاصبها!هـز
.بة...

..ضحرررو،-،..لجل"أكلصوضى-ت)1كلإه!------*!ه
......كه

لىع!ال1،كمهور11در-لى!اا
*.

ا)هـ-مالىز-وذفىصكى-،!خا.كأءعتهابمه
بة-.

تسشحي،.ترالفراهب.نرءاءذرز!اكا

:لرا!-ا!بااعفافتضش4

:...فا!رداالفبسرهـالوعصتىمعاغبخا
..
.اماعترا"رحكشلمم!ثشو

).....!ه

غيهفرا،جعك؟غىؤراو
...

امحقئتت:..حاحالمصوامحلفعي

ةسدىضاعجهادد
:.رمتريهالخائرحاحكاترىوما!هـ

:..صصباحليلها!عشه!انيستطبيعلن!ألى،اتكم
.!الحساحمعسينضهىزت"..حوعات.!ه"*
...-.لمه

*،!ه
كله

السصاءهفىتضحكانحماليسالكون
.ء

الاضو!!"مياههامنتشعلركةلسطالكون
محلا.!ه

:ء،الثذىعطريةغابةليسالكون

-..لمه عاشقين:لصمكهـ
جثتين،تضمغرفةفىهناقابعالكون

درالله:حسنالحسإلى4
."!.كه
".كله"
ص-ى3.!!ه!ث!صهههههى،!كلههه!هههيكلهههي!ههيكلي!لأ!هي!همهي،،!ه!لأ*ك!-كل!يمي!هكل!يص!لأ!لألهكه!ا*!ه!ا!ا!لأ!لأ**لا"*
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5!55رن5!!5!5!كبكي 5555

.20تضى! --ص
لأهه55

----------.
.--

ق!ضح!لبمعمإإلرماءزهـه
!!555هيح!5!!ه!5هه!ح!1ه

هه

ويشغرق.إ.كيلوالفكذاطولهويبلغ.إ.جنيهالفكذااًنشالهتكاليفمنالقطاربيتركمئذ-واحدةلحظة-الوحدةشعوريفارقنيلم

!إسنةالفكذاعمل..بعيدابلاديعنسأغتربكأننياحسكنت..العريرتسالى..القاهرة

رألصمحركا..لثرودفي،ا!لؤقيل،ز!يليالىاستمعكئتوعادا-ا،الخاصومناخها،الخاعةطبيعتهالها،مجهولةبلدةالى

سريعاتعارفناقداننابالغنممفي..خورذفي..واخروقتنجبنلهعاديةممريةبلدةالعريشانيخنمورانلخيانيجمنفام..اًلغريبة

المزرقاوينبمبنيهومن..مئهالثديدنقوركطعىاتغلبان!حاولا..ملىتطلموحثةبلدةيمورهاكأنوانما،الشرقيةحدودناعلى.فقع

الىيميلالذيالمستديرووجهه..اسقراءالاه!اًبذات،المرحين،غزهقطاعفيالمتثريناللاجئينبوسيظللهاارني،الحزينةفلسطين

فيحماس..تهـلموهولعابهمنياثرالذىالرذاذمنمنتمئزا..ا!حمرة!الغروبعند..مساءكل..الكريهةاليهودرانحةعليهاتهبوالتي

........،بالوحدةشعوريارداد،القاهرةعنالقطاربيابتعدوكلما

.شتتالمسيرسفعإعصحثخيرةفياحوشعلنبمل!ومىفذحدإفونعسالممليلهدوالركاحبى..مجحفا.اغبر.نهالذي،المفاجيءنقليقرارعلىسنطيارداد

....م1.رسللمدبديلا..جميعازملائيبينمنانااحت،رونيلماذا...ياتعسف

.المكانهداديالقطارمف

اتجاهلوكنت؟ا..المصدريةبالذبحةمصابا،بالعريشمجأةماتالمذي

المعواصفانمعلنا،بعيدمن((الدريسة-"عمالاحدصوتارتفعثمانتقالىينمهلاعزبانني..عادلة..واضحةحقيقة-ممدمن-بذلك

خطوةالقطاريتقدمانالمستحيلمنانه،المحديديةالقضباندفنتقد.إ.تذكرمائليةمتاعبدون،الدراسياًلعامخلال

..ساخطينمقاعدهمالىالمسافرينمعظمعادانيرتولم..ذلكبعدبل..شيئايفيدنيلنالساخطةالطريقةبهذهالتفكيرانوجدتثم

-مجأة-احسس!تعندما..الوبودتملونبةوالم!الوحشةوبدأتهذااوقفانوصممت..اًلوافعالامرالىفامتظت..هماسيز،بني

السما،الموداءالقطارنافن!منانأملوافا،البكاءالىالشدلدةبحانجياكر..احرشيءفياصروان..نفسيالىالى!فقالساخطالتيار

،هذءالمجنونةرغبتيعلىيقضلم..بالمطرشذر..السوادحالكة...إ.بهجة

:ساخرانييقولوهو،الظلثقيل،زميليصوتسوىمبالغةدون،احساساتيكلاناقشاخذتنفسيمعالسابقةوبذبرتي

ليلتنا!هناسنقضياننايبدو-ار.لحاليزتيجةمفاجيءكاحساس،بالوحدةاشعرانلايجوزاني،ثلأ..

:مستطردا..بشدةكتفيعلىيربتوهوضحكثميلازمني..جدافديماحساسبالوحدةفشعوري،الاهلمنبعيدا

!وحيدااترككلنإ..لاتخف-مباشراسبباالمجهولةالجببدةاقاقيفدشت..اسرتيبينوانا

يريدىتهقائلا،بعيدمهدمنذصديقانكأننا،بساطةفىوامتضننيالبب..ولكن..فليلاحساسيتهزادتربما..الكئيبالمشعورلهذا

مابنفسي:كشفلومنالوحشةهدهيبددالذي،الصدينمنتخلوجا.نياناًلخنيقي

اخي؟ياتفكرفبم-..ادتاشالتفكبيرالىغالباتدفعنيالتيالدائمةالوحشة..مسري

وحيدالحظةيتركنيانا.تمنىوانا،عصبيةفيبرأسياليهفاوماتولمكني..حي!روناصدقاءبىحقيقةأإ..وحيداناالماذ.-الحزين

:صابراوقلت..الحياةلفرورةالمجتمعيجمعنازملاءمجرد..مزيفونجميعاانهماعتقد

الاه!فى!علىلافتيء.إ.ءلاشي-..اصئيلة..صادقة..وجدانيةمشاركةدون..

سببعنبئفسهليتحقق،مستأدناعئييشعدوهوفقال
..1..000،ترقاالقنطرةترمنذ.عاديعيربطفييسيرالقطاركان .لعطارورت
..والحزنبالحقدتنبضالتئ،الصفراءسيناءصحراءفيمتنوغلا

الابد!الىهناالقطاريمفلن..همالا.لحمل-..امامهخالالطريقانمع،القطاربطءسببمنزميليسألتوعندما

..دهشةفياتساكلوانا..لشأنيفركنيعندمابالراحةواحسست:ضاحكا..الفورعلىزميلياجاب..واسعةممحراء

توطيدعلىلااشكرءلمادا..ابداتلاقلو.لماتمئىحتىالاءنيبماذا!محدداتجاءفييسيرقطارلانه-

بالعريشضياقةفياقيمانالقلبمنالنابعواصراره.؟.معيعلاقتهواننيلدممابت!ابتسملناننيتما.ددوعنمما،بربخينبمينينتأملنيئم

؟..-سيحنيخاصاسكنااجدحتى:مستطردا..جلستهفياعتكل،سؤانيفيباداكنت

...ا-ا..منفالارض،السرعةمنمزيدالانتحملالحدبديةالقضبانولان

تفرسوفيلتيولزلائهـبرعنلثعدلحدحاجهوطب!عتهومرحهثقتهلاث!يلديم!كوبشفسةلل!عو..رخوة..رمليةتفنها

..منهمايقلقنيالواقعفيهلىاكان...وقتاسرعفيالناسعلىنفسهازميليثرثرةالياعادالذي..هذالسؤاليالشديدبالندماًحسست

القاهرةمنالقطاربناتركعنرعا،قلائلساعاتمنذالانتعارفلمقنحن،العابرالبسيطسؤاًليعلىبالاجابةيكتفلمالذ!..الظلثقيل

الئيالجديدالمصرسانيمنيوعلم،الامراولالكرمفيهووسحبنيوتضيلباسهابسيناءتعميرمشروعاتعنالحديثالىسريعافانزلق

تحض-دونالفورعلى-فأعلن..ماتاًلمذيالمدرسمنبديلاجاءيبلغالذي،الحديديالخطهذاتحسينالمشروعاتهذهداخل.وان.
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:الكدرمنخالصافصوتلي...ماحغوةبيننا..المدرسةذفسفيزميلانواننا،خاصة،رمعردتيالعظيمسروره

السلامة!علىحمهـالله-إ!صدإفين-انفيرغم-اص:حناوهكذا

.يتبحنا.الش!بالبخما..كسامنين..متجا،رين-وانازميلبم-سر!انمالعطلان،البرىالي.لزفزعيليضارنم..محدوديمرو!فومر

..اًلن-جل..العاربمماكأفهمعالتعيلةحفيبه!صفي!اسمعاكادالفطارسبقواور-دعلا-وانهم..العضباندوقمنالرمالازاحواور

ا)رلعبببالصمتمبددأ..زميليسالت..الالريقمنصف،لمحيالطر/-!فوا،-ي!ءددعهينناوبونالذي؟اًلصفير"التروالمي))!ي

:احوئس-..المطاراًمام

اجابنم،بارعةنلأفةعليه؟القيتجئينا،فيمف!حكببلغي!اةنانيجهـود!زببلبىر؟أمىل..ب!ءمبم..جدإ"دمنالقطارلمرر؟3

قاستلأ:..نحوهإداكزالنفوريمبالاةبلا،وحدليمنيخرجنيانمي

ؤلمسطين،دخمه."الى-!جأة-أئ!ريرتبز"بابوصلكيفادريولا

النمل!مثل..كببرون-بهامرتاليالاثواديىمبينا..لااعردهااجنبيئننيتسحها!اخذ

ءرارة،علىشهـيقأطبفت..سربعازمهبيالىالموحعودةازتجيووذتفيسودسو!..تفة!كيمانللمطالزرفاوانوعيناهنيمؤكلىا..

لا..الظلتميلحقيقةزميليانالنتكيفبللابمافأكدتانبعد..

!إفائدة..مريبايوما..يومسا

دينما..ابىردفارس..باردالجو..الليلاعقابديوقتئذكنامهلم!،اًلت،و-رةنفسبمجماحاكبحان/بئالنهافياستطعولم

..خياليمندهقنةميوأنا..الضيقةالحوارىاحدىفيلسببرنحن:ساخراله

عنعبارةكانت..البحريبالوجهقرانامن3ثيراتختلفلافىلمعريثىدممقانيرستطءعءنؤببلا..ولكن...فيكلمانيستطيععرببئكل-

مناكثرررها،وكئيرةصعيرةومقاه..اللبنطوبمنمتقاربةبيوت!صمترتي

الحواربم!بينما.."اًلكلوبات))الجازمصابيحبنفىمضاءة،اليبوتان،الثد.؟دبالعلقالمصحوبة،الرهشةاماراتزميليعلىفبدت

"نتتاءبحور))الىالامطارسقوطبعدانقئبتقد،متعرجةضيقة:متلعتمامقال..الخنئنةالكلماتبهذهجرحتهقداكون

..بالفلاحينعندنانسمههاكما!حقمعك.إ.حقمعكوكله-

:)4فملش..اًلمثان.ةالت!ربة"الياسدداناواسرعت

علىحرصيبردماصناكر".دلمانه،قصروقتلعدارركتا
"-\؟0لهد.،الكلام-منلك-يجيدكط،السلاح(ستعمالعربي3لىاجادلو-

املدعهـهناك!!أكماء.الوحلطلمهننالرلههـان،المنطلوندطا!ه

....إ.دماماالموضعلاختل!

مامددحاءلمة،الى*مطارم!اهل!أخالمهسرلتإفيىا،المحذا،نظامةفى

.....-:شارداقالئم..ثحوبكي..مكرهازميلمي!ابتسم

اخيرميليلمبصملنطختىحذلمه.إلص!وحتبمرلهباا.\،لىطبئنيببرونحنت!ننطيع!حقمعك.إ.ح!معكوالله-

ئم..مفىعجا..هـواص!لاطرقاالبابزميليدقحيس..ابى"تالىفسا!؟!..لمحظةواتظر

صابابىودمع،نفدود،ك!برهكأن،خشونةدي(لبابسةاطهجنب..،)كلن..العربيةالحكومات!حدعندماأيحاسمةالقضيةيةفها-

:مرحؤيصائحا..وهمحةءفميادختيلابد،اورربهيااكروبال!دكما،اررربرفيالحكوماتزءحدانوالى

....!اخرحللحننبحتان

بنك!اتظرلعضلكليلاهؤا.با!مدسيديولكلفضللم:موتا..انامقاطمته

..طوللشا!اصطدم.تىاهـاخلىاا!ىلخطوز!ليىدوءا؟جديردمنأربا!!ىالكؤ!الىسعود-

......مماكذببرامختصرا،الغضبمنوحو"احىلمن،قد،!رعافأجاب

..مهللازمبلمر،مهإ،مه..جلمبابايرتدي،دفولهانرودىن

والذي..الارضالىحعائبناانزاللمحيالشالبمعاونهازلماوتفاغلت!المشررد!رجالهابعزائمطنثلىسعود-

شاكراوضعتهاالنيالكبيرةالنعودفطعةرغم،مبرمابيمهسلىاستدارزء.لمهـعملاورتووهـرةير!،؟لارلياححءيشعور-ئللاور!-وءمرني

الينا..والنةت-وجأة-صاحبهزمبلمي!ررحينكل..بدهراحةميةبرورثيأف!ثم..مريمكلروز،4خاليفاصبحت

ني:وإنلاالشيالالىمشببرا؟!اللاجئببنتقصد-

هرمة!ابنائتنعبيالهذااصلإ.."اخذةلا-

..حبفي..زميليعلىإجيبوهو..اليالف!كةواذهلننيءرةلاولادساسةعليهبدتو!،ر..محتهـاماجاب

مائلا:؟!الجزافىكرجالرجالاليع!وااو0إ.ارلاجئينبواسطة.إ.نعم-

اخي!دانبشدعنا؟..!رياحرىماذا-،روجههعنتزلمجاواشاح..وطويلا..!جأةالممتبينناوساد

......نهافي،صداقتهفقدتقداننيوأحمس!ست-..،قسوةفيشفيهواطبق

لكزليثم..المعطاءلماجزلؤدزميليىن..ضاحكاالصرفثم-.الابدوالى.

ءمرحفي..قائلايديؤبزببلي

ومنك!منيأغنىالشيالهذا-ز?لحياحوص-..العرينترمحطةءيالقطادتوقف..اًختبرا...

ضاحكا:استطردثمحولنافالثف..الشيالبناحدمئاديا،للاعصابمثير،ج!وريبصوت

..وعندماإ..سابقافلسطينابميانمنانه-ليحمل،وضراوةبقسوةالاخر؟دفعكل،الآدميةالك!تلمنعئرات

فينيب-!موقفالذيصاحبهالىؤ!منيتم،فجأةكلماتهوقطعوكان..جائعة..واهنةنلابتسامةجميعاشفاههموعلى،حفائبنا
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هههههظهههههههههههههرسهههههههههففد..الجلسةفيبيننااسمهترددماكثرةمن،لقطارافيرافنئي

حديثهاًحدهمبهاولا..حقيقيحبفيال!يهينظرونجميعاكانوا

ه:.متوددا.ق!"للاابيهيلتفتحتى

5(!سمغرغت51ء-صاررأل!جعلغة،اص-لمةفلسطمن!ةلمهجةفيزممليعليهفيرد ممرير5..0000-معيياحمد.

.بين!مزببليلاهميةمذهولوانا..هاءصابجواري

الخريف،ووزر...أخفيفلميبدوكيفشعجبا0.جديدمنحمدوانا.أنأمللهفك

دلسطي!ي.حمدالاسادهو-

هادئة:ابتسامةفيالرجلفأجابمي

فلسطيني!..لعم.بة؟ا.حه!-

.اغه،د!،!تألاورا!-:جذابا..الظل تسقطلم

،اصفراريعرطلم5!الامراول..الحقيقةهذهاكأغمفانيجبكان-

ذ،.....ه:مغاحكاالرجلفأجاب
،ياحلرارلولسزء،ل!

اا!دعرؤ!)بملاؤها!!معسفيلطو،لهالدراسته..ممئاءنترتهلطولمعريةلى"بر."ان-
.-هـار

اعوأدهاعلىنتتمالانها5:دهننطكلحمداتفحصرلتماازلمالهفقك

.9:5فلسطينيايضاوحعمردك.إ.فريبة-

!،!!عحلرهاللاالىظلح!انتححاماناأ!:سيابااقغريردادوهـو..ودبرجدفأ

.ه!مصركيانا..!

فروعهالامبشعةلغحسانها"ء.!ء..د.،د.
.هغلامته..ر.هـ!الىا1بماو..بحمد،دالرااهتماميدداوكأله

...الرياحجبهةؤب5.سا..،فتيئنه..همسفي..حمدتاريخعلي/نجصدأخذ..بي

عجفاءعاردةهياكلكأنها،فروعها5ترهبالي!ودرةالعصاداتبدأتالذيا!وفتفي..صفبراحمدكان..

51!بالسماءتكفر!هرةمخالبكأنها5اءسواالذينالمواطنينمنحمدوالدوكان..الادضلينركواالاهالي

!سالبتتأحسابعكانها..!بهفاذا،الكئيهبصباحهحمدفبلا-تيروماكانحنى..البثاءعلى

..الدمماءالفقيرةيسماريىكأنها5!دمورولفي..جثث!3يقلب..وحيهـا..اسرتهدماءوسط

.،السماءوكانت..هئم..انيترصب"موجها،الجالسيناحدحديثناقطع..فخأة

وجوصم.كأذها5مق!هـاوجذب،ص-غاروت!واةترب..مكانهمنمسرعاحمدانتقل

"م.زكلمءيوز،،كأ..لتهاو5:"رحؤبط...قائلا..!مغن!ءنوجلس

إاءدمامغ،ليغملى،،ليتهار،5؟!الاخوارهولاءفييكرأما-

،اهـاع.لهطرل....ه:مداعباوقأل..الجامغينالىبدهمشيرا..سر/ورلمواستطرد

؟اوالمرح...الصفااخوان

دما،جف.!رالارأصورةحبانيوو!،املةمجحنى،لىدعا؟تهاتسمانوعجزت

،احسمولاازاً!رذاليلمةنشت،-.....

.تقولكأنفا5يرءاتساناماماننيررهـمرت-فجا"-ولكنني..ا(وتعنمعبصه

ص!-!هالذيالمرجلءننمامامخغلمفة0.حقاجدابةنت!صعية..عادي

لم-وو-،روا!زر!..الارصوامي.إهالسه،ءاظلمما5!فليعلىالظلدفيلوكان..القاهرةمن

10005ء!!ص5فلتقيءيوت،.ز،دولم..صورنهنفيرت..فجأةنحوءنغموركطنبدل

!؟هءطالسنمطرلأهالا5راسالالخافيالموقفانعلب..وتقدير..هنانفيوا؟تسمظالا

؟إبىك-"،5البوارارضهقحغرنااما،وزرغنا..!..!توددامنهالذكاًقترب،الظلالنقيلاناواصبحت،عقبعلى

..وبالاظافرأعنإسكتور..كثيرا..كئيرابكلملوواًعز..عداقةانشد في-.نرة،..ابداالحديث \

بالمساعر.الاحمرلربهرلسسعلم

00/5!لالصلاة

.و5حءى،عليفرببايعد3لىالذيالبلدفيالعامدلكربيعيأتولم

الهقهفوصلبنااكل،!جبت..البحرالىاصيلكلاصحبهكنت..بحهرر!صدا!اًكتملت

الكواسر،جوارحمنيحميهيظللنا..قاريرممسدقاربفورم..الشاطىءعلىومدنانجلس

بىلدماء؟!النابحتبدممغينمااما!فغضعشالنسيمويصافحنا..البحربيا.باقدامناوتعبث..-النخيل

سماءياعينيكفيغيضالذيفمالمحولنااًلذيالجمالكأن..الجنةفيكأننا..ونحلم..وجراننا

الدموعمناهل..حقيقةومغسسرابا

الرديعحقولنافيفمات !غاشا001ابىحرالىالطريقانلو..واحدةامنمةسعارتيمنيزيردوكان

؟)سماءيا.،(.ن5كلبشهمكانت..الوادبم!اًسفلبؤسفيالمنغثريناللاجئينعلىيمرلا

لاإ!سماءاياردي...!.حزنبةفي..نفسياسألمرةكلفيوكنت..بالحياةنثوتيتمسح

الجنديعليدمشق!الصوربماتخواطركي.كردحمبينما..خلةصدلقيوجها.ناملوانا

ه

.مرادةمينفسيالىاهمسوكنت..لملاجئين1ليؤس

!؟يرجعونمنها-

"حي!مم!داودلوهابنمئدالقاهرة
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-.؟.!ء/.!-خ!-!"؟ء4
بر.ا?-!ص!"ص"!صصء!صص!ش!ص!ض!صءصصص-!ص---ء.-*زر-ص!!!!!!!!!!!!!!!!ح!-،-ا!كل

-!--!-*-

بصورةموجودةليستفاشياءوالتريهبوالصنعةالبناءاما،احداثا

(ورمن!لااحدآ!كلفحة،تقفكثبرجملاا!ذ"نماصاجاكشمطرلمست!يللفيوملولثمطراً!لسثجبل

نحسالكتابصفحاتفيصارخةانطبايىكأجوانبوهناك.بالخواطرمبدءصتلرط،قلمئفا

رافاتالا!ادباةوراعلىو:برذكر،./ثولهاالذيهوالمؤلفانازاءها!سطمسبتبسىت*"-

نظرو-هة"المستجيل))باننحسحتىبالكتابهافيكتظالافكاراما

ويغترلسم"الثخماتارزتصانئارر-روار"لاوثقةاوكاتبانه،محهودمصطغىعلىاوءخاءمعرصة!،إقالاىلكفي

وا،فكرةءن((ابلإسا)مقالاتلعبرمثلماةفكرءتوتعبدالااكأياره،الطساريكالقارب..اثراوراءها.تركفكتاباز4.ادداًسةا.بستحق

.الافكارمنمجموعة/تادرل،مشاكلكا.لبانه.وجدهامئلماالماءصفح".قيكلاالذي

المهدةطوانما،بزقادالاجاواللومرابمن!ا/قاللاالكلامهذاذلفى،وعرابقاطرلنفسهاختارقدوءـو!مشكلة،بموناننفسههو

تقبللاالتيالحقي!ة!لكلبقىذلنوبعد.المومفلوضيحهومئهاشلمه،عليهاالاجابةجاهدايحماولوالتي،يطرحهااكمطالاسلهةلان

.ؤر/داب2"(لألاررءخ!))انوهي،الشك(الان!اناله)و(ع!--ث!آلا)/ةكل!الا*بر3!الي"ووراء،معقدة

شرىولذرر،حلميالبطلوعو،المنهلمماسانا"ولفماؤجها-!نخدمسىغلىترىوخواطرومقالات(نياعترؤوا)و(الس!رقطعة)و

ا!!اتالرواي!على4انا.لمقكبماانه.حلمينظروجهةمنهاشيعكل."الضبرصعباج"صسقحات

زوجته.وامنة،!ب"ونالى،ت--في"4المحاءيةفاطمةشخصعجمةوعلىم"4من-تأبهبدبكل-استفادانبع!،لكتابةالطبيب.لفرغولقد

اخرىزاويةمنالشخصياتنعرؤ?ذهاناردالنايتاحولنغلافعلىعنهجالمتالتيوالنبذة.العياةمنبقطالحاتعرقةاتي

الوحيدةالجوانبان.موضوعياعرفالناتعرضلنادفىبعبارءاوثم..الصدريةالامراضفيتخصص.."اًنهتقول"ا&ءتحيل"

اكتشفهاحلم!البطللانلناتظهرانماالشخصياتهذءمنتظهرالثي،يتفرغانيريدانهلمجردحقاالطبتركهل،ولمكن("ا.للكتابةتفرغ

وخبرها.وقتهوحيثمن،اًلوقتانلمجرد؟(لأكداببالينصاحب"انلمجرد

.لعثصق،ال!اةذبذباتيعشق-كالمؤلف-انه؟حلميهوفمنلقد.الكاملاًلموجدالجوابهوهذاليس.لا؟للمهنتينيتسعلا

احبلماذااعلماكن!مالحقيقةوفي":مؤلمةكانتلوخى،اللحظةالمهنةهذهان.هـدمراصراعانفسهفيولدتلا!"الطبمهتةترك

مهمةلخطةتبدواللعباثناءلحظةكلاناحسكنتولكني..القماريريدفيهاًلفنانانغير،بعيد*منالاشياءالىنجظرتجعلهبالذات

53()ص"ايشيء.لاحبكالىسببنظريفي.وهذا.لبىبالنسبةجدااما.الشعورلذةووراًء،القلقوراءيسعىاذ،معهاينلىمجان

عليها-واضعالتيالالث!ءعلىويثور،والعاداتالتقايدغلىيتمردوهوانه،القلقزوابععنبعيدهاديءفمستريح-عونظرهفي-الطبيب

اًلاولمحىمأساتهوكانت.الاخررننظرفيشاذايبدوولذلك،الناسيقولذلكوفي.مريحمقعدعلىمسترغوهوالشطرنجيلعبكمن

اءتارلةد،تمثبلخيرالجامدةاتقاليداهذه/مثلبأبارتباطه:"ابليس"كتابهفي

جدرانعلىتعلقان.بجبالتيوالصورالشقةلهاخاربل6زوجتهله،بقلبهاليهاينظرلاعاريةامرأةعلىيكشفحينماالطبيبان"

الذبمماالرباظءلىتمردعندماالنهايةفيوجودءحلميواثبت.الشقةبمريضته،تربطهاًلتيالشعورصلةيقطعاله..دعقلهاليهاينظرولكنه

الذيالثرابلنفسهيختاراقالنهايةفياستطاععنلأما،بالابيربطهعندهامريضتهاناكنشفاذايبكيلالهذلأوهو..بالتفرجويكنفي

عابرةاشياءهناكانبل.يكرههااقيالاشياءيرفضوان،يفضله16()ص.،؟سرطان

وتيرةعلىتسيراتياوللامورللمادةكراميتهمدىتثبتالكنابفيالنهايةفيويجبرهالطبيبعلىيتمردمحمودمصطلىفيالفنانان

والجمود.والتقالتدالعادة-شعوريالا-لديهتمثلعربتهان.واحدةوالاؤكارالمقالاةمنالسيلهذااًلئتيجةوتطون.للفنيتفرغانعلى

قفي.قدمي4علىالسبرويفضل،الائطلادلحظاتفييتركهاولذلك."المستحيل"..ووالقصص

الملهىثمالسينماودخلالبورصةفيوضاربفيه"تغير)الذيايومفالذي،الشيءبعضاترددروايةانهاقولوحين،حزينكتاباله

ناففسلتالببلمنمتاخرةساعةفيالملهىتركتوحينما":يقولالخواطر.او،الاعترافاتاو،اليومياتقائمةتحتيدرجهيكاديطالعه

16()ص"ماشيابيتيالىاعود،رواية"المستحيل"انقلنااذاالروايةوفنوالكاتبالكتابوسنظلم

مننفسه.ينتزعاناستطاعثم،القماريلعبكانمرةوذاتفيموجودةليستومقاييسموازينستفرضالتسميةهذهلان

لحظةتخلصاًنبعد،بميدمن،عليهميتقرجواخذ،المقامرينحلبةهناكانهوالروايةبمنجهيرضضكاًلذيالوحبالشيءاًن.الكتاب

الانطلاقةعكهوبعد،اللعبمائدةالىمعهمتثدهكانتالتيالقيودمن

اًمثياًنفوتىالعليلةالصيفنسماتانفي:الوصافحتليقوليخرج).الفنانينالاطباءكاتعلىتنطبقالحهقيقةتلكاتهذامحنىليى*

37



1(0فيعهاوانتتكذبوانت..الكتبتفريوازتتكذبفانت..زسهاتارررلان)فضللماذ(5()ص.(11.الجاراًجفيعربتيوتركت

(؟هص).انطلاقلحظة،مر!نهوانما،عليلةالصف

ماهـوكلعلىيتمردصار،الاباسطورةبعد،حلمي.زهبروعندمالكذب1.كرهانه،حلمىشرصكأالىاخظرالفتؤر)ىشبىءوثمة

انه،الايجابيةهذهصورة3انتمهما،ا!/جابيالىوبنجذب،سلبيفج!له،افاتكأاضميةفئا!كل4فاطم!كطارء:"افياوهو،4رربالكذبان

وبنج!دب،مدمرةارجابيضهاانمنبالرعمالمحاءيةقاطمةالىشجذب"*ذبكانتارفاوانها..نكذباز،،..اًلفاواًح-ست))منهاينغر

اهـ،../عذ؟-الإبجابي-المتصو!حبهاانمنبالرغم،ناننالىالذيهوف!احقيقيالغيراتمى"اهذاان4..-تكلبدائماوانها

شعورأينفسهفيتثيرفلا،كأالمطيبالمرأةتلك،أمينةالسلبيةزوجته.64()ص".ينفرني

نفسمهفيزلمثيرانمناتفهانها،صه،برا!شصورانف"في!تثيربلالمنصبجدوىعن،الماني؟ءارههـمعت،مترياًلش!اجهبحدثهوعئدما

كانواذا،كثيرةاًنتصاراتالكنا!فيلمروققلمحلمىكانشيماابهمادارالذيالحديثاىو!قولعدهمنرحرجوال:راعةاكجارةفي

*.....واحدةدفعةوارمانهزقتهءنا)كفرفي"فقداد،لاعصابهصدمةكان

الا،ولدانيوحبلنانيحبهخلقهالذيالمحزنالحاجزامامحافىاًيقفنصبالدفيانصحيحهل.المحدبثهذامدر،مرارةفيدشاءلاله

ولكللشيئالكلصيهو؟نقلمدلقد،ركمنكبير"ءحإفضهخمالهاا،ضحققلمغرننصمالهاانهبلموحةوبعجبولى-لزورونهالذبئفبىالكئلبأييهوهو؟لصبفي

يؤهلهومماذاًته.!حققانالئهايةفيبريداًنهر.بالابيرلطهماركانووؤ.بابوهعددهااتدالمحاسنكالببغاءلهميردد4از،اًلجيوكندا

الرء-معلى-فيتحدف،القصيدةهذهضيفكلعلىويعيد،اللوحة

شءخااكورا!استطيعلا"اسلفناكماالكنبلارحبانهالغا.بةلمهذهالمضببوفانقيؤلمه،الاعجازوءن،المنظورةءيرا!نتسامةعن-منه

مزائلا.بة.بستطردثم.(136ص)"..نفسيغيرخر

!رةحعاةاعسانمن..أملكهاصضرةحماةاع!ث!اناًفضل)ءونوبرصبحىانفسهمعلىو.وكذبون،آيةفيرووسهمي!زونالمئاةلمقين

............،001يالى!م..تماما..تبت-صماناناه!او.ائعةبىانها-قا..ياسلام"

عليمابقرصبكلصلتياقطعاداًريد..حرااكونارار،د..نملمكنيوتطيع.والمفادبةوالشجارةالزراعةمن-نفرهللكذب4وكرا!يت(6ص)

".ىهااً!واجب!تا!هاذط..اصءهالاتواجبالمؤهـفكأ!ا!هةؤ!ؤمبرةؤصةةكماالتمردهذادوادرعلىنعثران

وجراتهاعبثهاالمؤلفوءصفاقد؟"فاطمهىمن.."فاطمالىنئتقلءا،-9ؤىالذهبيالكتابننتصرهاارت+ب"فسكراةط*لآ)ء4مجموتوصهخها

عيدحفلةقيحلمىوبببنبينهالقاعاول!ياًلأنثىلدورو.نصولرهاوثصراءلبيعمحلافتحقدوبطلها"احدلا)اليء:وانوالقصة،!591عام

:وتبى:!حمكت:هافياليهاحلميذهبجددهـعئدمامنووصفها،ابيلم!ر:تمررؤو:نة--4ءرةاح؟ه:،وأ)بثال،اًلقدومةالكتب

بهـاماعرةاًمراةانها.مرضهااثناءا!فووصفها.ا!وفة-،ؤفيةاندون-فرت..وةفزت.!دءازاا*!*ت(نكءاحدرء5لان)!

عنليحدثهااليهاد!بلقد،تريدأسوتع!؟تو.نعدهـاالمضططنررلمماطااةالىركانوا/جاروالماءاكوراً/5-ا!تمعبزر؟عاصهحت..تدري

،سالهاوليقضيةيدكرهاو،ثباكها!ى./قعولكنه،اوقفاقفبة،ضه"9جارارنروكل..الدكاكناسحاب/!ع!،وهكذا..!ص!ركلض!ركمن

وقدانتهوالوقفاًن"ضاحكةثتجيبالوقفةؤةفكمالتفعلءاذا

..رمارعختكماروبخكعلمىموقوفهصرابةتع!ام..الوؤفحللنا"ص*،!ا*ك!**"*،ك!***كه****!ه**"**،"-"،"*،*"**!ر"*2

رأيتهـل..رائعااراانتصهذااًيى!..ره3ءلعباص.حتوانما؟؟
56(ص)(،؟السرسثةلهدهلالحكمبفوردفاءا:

.*لمه

بمند

منفيرةلصفعاتواحتلم!لهاوعبثهافاطعهاغراءمنبالرغم،ولكن.*حديثاصلر

حلميمعحوارهامعظمان.وعطاملحممنانهإاًاًنثى!نحس،الكتاب

لايلزلعبرغيرالمؤنهااضحمتعلمةلعا.لاجدولباحححبلاء!صأوهكذصمحبحوركولرحلاعن!*!يعدومها
ومواعط،حطبوا(راهالحريةعىكلامهاان،بحداف-رهالوامععن

تتحركمتكاملةحياةعنلاخعبيرلا،افكارعنللتعبيرواستخدمهابها*يوانبىمنمةالثانالطعةلم!

فنى.عملداخل:..

..؟

فاطمبمالحنفقاتمامايحلمقلسحععيةاانلهابماصولمحباتمقاا،!حرئلةامالطرلرلىلععلفاطمهمع!*!ماووع!صبم!

فمالصالهايهفىحلمىاحبهاالىالرقيعةاًلمراءدلك،لالبىاما

منلذلةتحلمانتستطعفلا،الوادعةالحزئه،نالىاما.لحرفىمثلها:!للى
!.......

:لىل!ث".ك!

؟صغيرهوهىأمنيةلهاتكن!وزالم2حلميتجب.بعدلحرهده

يفعلونحوديالاولادأرىكنتفقد..ووددداان.مموناًتمنىكنت)ر):اًلعيصىسليمانللشاعر

نااردنااذاحتى..شيءأيلنفعلنستأننوالبناتوانا.ش!ءبهل

السجين"الطانر"لحندائماالمسكنةوتعزف(76ص)"..لشرب

تجثمولتيوائزوجسافيحلميواقوجهااية!بمافيكلهيشخصصةعلىبخدونعاس:!ا

هناكان.وادفيالسمينوزوجهاواد!يوناني.وادفيأمينه:!روت-الادا!دار

وبتعل.مؤلمةاشياءوقوعفيويتسببطرفينكلبينيفصلمؤلماستارا:

مأساةاًلىاشيراناريد.،لحظةالنقطةهذء.عثندأقفانوأر،دميكليصي!ه،"،كلهى"-ورميس،س!!ههرهه!ر!ي-*4

بالوحدهوالعرلهالسحص!اىمعطماحساس-دهاويسح-ا"ساهبهذه

وددء.،ضائعة،مسكتئةامراةالنهايةفىانها،فاطمهحتى،والفراغ
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كلباندائماالبطليذكرقريوالخواجه،كالىداًبةيقودءجسد.ترلرعلىمخلوركلوانغلايوالعزلةالوحدةفيتتمثلانها،،(،المستحيل"

القلقسوسعنتتحدثوناني.البعضبمضهميفترسون،وحوشالناسواهـز..خياشيميفيالهواءاشنافوسرت":حلبمماساةانها.نف!م!

رجلاالحوليمعيقابلسوهاجالىيسافرعندماوحل!.ياكلهاالذيفي،ملفوؤايسيرفبممواحدوكل..الناسالىوانظر..جانيييدي

".الجملعيئزيوارمه))!نهكاتالرجلوهذا،البرادةيشبههاهوحولهتلمةت،لحظاتالامنهالايفيق..صغيرةدنياكالهمشاكله

اً(92ص).نركلمطويلوقتمضى.فيكنت.وسهلاواهلا.يعرفهواحد

الشايانانيوخيل،ا!شايالىا!ؤلمفاشارةكثرةنظريولفت.قمرتهبابويغلقدنجاءفي!يغطسيعودثم..اخيياتزورناانلابد

ايبهالىيشيرفحلمي!الازمةلمحظاتؤكبمادائما"المستحيل"فييذكر.نفسهفيالبعيدنمةالاعماقالىويبحر

ابيهؤيدمنتخلصانوبعد،انىايشربعلىيجبرهمكانانهوكيفإ؟إاينالىيبحر..ويبحر

"الشايلااحبانا"فصاحا)سايمنوبا3زوجتهلهاحضرت(55ص)"00شاطىءالىوتشوقت

والغربةاًلو*دةورلممس،بتهافي،تاءبإلمتقيوعندما.(.اًص)،حلميوشاطىء.شاطىءعنتبحتالمستحيلشخصياتجميعان

ثم،اث!ايلىخضرزوجضهتقومءينيهافيالكامنالحزينوالا-لتسلامعلى،المزلةعلىلايقضيانجسديهماانغير،فاطمههو،الامراولفي

الكازينوالىونانيوابنهنر"وزوجهـوذهبوعندما،بالشايتجيء:"المستحيل"مأساة

وفناجينالملاعقصوتيرتغعثموارؤهاوألامهاوحدتهامنئانينتحمثانعلىمتواليةايامثلا"لةجممتنااًلتيالجسديةاللئظتقولم"

.الشاىعلاقنيوظلت..(الارتياجبمدماًلشعور)الشعورهذاعلىتتغلب

هووما؟هذهالشايماحكاية:الس!البهداالمقالاختمانني(62ص)"..نافرةبعيدةتهومروحيبينما..وحد.بالجسدممها

بالنسبة:ادصحبعبار!او،للبطلبالمنسبةارئفسيارتباظهاياترىانها.سلبيتهامنبالرغم،وتدركهاالوحدةمنتعانيالطيبةواميئه

للمؤلف؟وعندهـا،ويعبثويضحكالقماريلعبحلميوزوجهاالوحرظمنتعاني

تبكيثم،ماتوالدهلانحزيناًنهتطن،فاطمةمعالاملمرحلةمنيعود

اًلتتغقياًللهعبدمحمدالقاهرةشهورمنذ))لهوتقول،والعزدةالوحدةماساة،مالاتهاتتذكروهي

(78ص)"..غرباءكأنثامنفصلينبعيديننعيشونحن

ا:لنايفولالكتابان،العلقممرارةقمناوفيالكنابمنونخرج

شيءثمةكانواذا،اًلواؤعدنجافيتتحققانيمكنالنيالاشياءأقلما

داخلنافي،فقطاعماقنافيالاشياءتحقيقعلىقدرتنافهومشرقواحد

تلف"اًلذيالددسهوهذا.الخارجفيتحقيقهافيفثلناانبمد

فحلم!،المستحيلتحقيقؤ!الوحيدةطريقتهاهيوهذء،لحلمينالي

اًلعودةأفدىحبالدنيافييكونلن:يصرخاله،نجزوجهاانيريد،بهامجنون

..الحب"وانماحبالدنجافيهناكليسانهفتجيب..نتزوجلماًذا

رشيدهاشمعلىللشاعر(3،1ص)""فقطوهمنافيانه..الدنيافيويسقدوبئافي

الكتاباتهذ.فيواتضح"المستحيل"لحنماكتبمعظمقراًتولقد

ولمى،الحزينالحيبلادههـلاررغرنتههاشمعلياًلشاعرىاصر"المستجل"دكانلقد.ئراويئمن(،المستحيل"يتئاولكاتبكلان

م!فيكارثتهاو!ا!!،فل!طيناة(ايابىلدهانصرافينةاليدلمىو!هتا!يالمشهـلةوهي)المثكلةوكانت.الكتاببتعددتتم!معان

ؤانقلبرالهورقطغزةفيوا!للاجئببنالمتربىبن!سيو!هد،8،91التيوالنقاط،لأهمئااتيارئالاظنؤكداننا(لهاضحيةالاخراًئا

بلادهءاصميعلىالحفدلقلمه)!طولآفانسانا،الطسالوديعهذاالذاتيئان،هاملآاخرىنقاطحسابعلى،نفوسنافيالكنابيثيرها

...اكالتاذاخاصة،الفنيةللاعماليتعرضمنكليترصدرهيبشبح
عليها.رنمربنو

بالشاعربالنافما،لذلكويثورولكرهيحقدانالانسانءلىولامستريحاالقارىءلانجركالكتابلانذلك.((1ا"ستحيل"طرازمن

شباتعلىوالثورةال!قدر،باندلعاذاعليهلا.الاحساسالمرهف،ويزعجه،يتحداءاله،شيءكللهلايحلوهو،حياديااوهاثئااو

اجلمن،الحياةمقوماتاجلمنالمقدسا!قدهو!زدن!هـ،معيقفانمنمفرالايجدءقاديجمران!موقنامنهيتخذبانويطالبه

.النئاباترتالذيالوطنب!قززالاحساساو.!اطمهالر!اءمنشطصايجدولا،ضدهاوحلمي

رأسهاولحلىقصائدهمنطائفةغمرالمقمسالشريفالحقدهذا.الشخصياتبقيةعلىايضاهذاوينطبق،لحوها

منونخه"االدروانهذادراريمندرةألمعوهي"الثريد"قصيدتهويوباتخواطراسلوبانهوجدناالاسلوبالىانتقلنافهزا

تأديةيؤدءـالتجربة،والحرمانالضياعتجاربمنحقيقيةتحربةوهناك،فقطسطربناوسطراتحتلعباراتهناكاًن.واعترافات

وتبرز.ةالابيالانفعالاتمت:وعفيهايسري،مفصلةتأديةبل،مصضصرةمعتشترككاملةصفحاتوهنار،املماتسيرتعترضكعيرةئقاط

:يقولوفيها.الشريفةالحقدعاطفةفيهاالىالتعرضيلاسلوبعنالحديثويقودئا.كميرةملامحفيالمنثورالشعر

حبيبوطنليكانمثلكالانسانافيياانابالطيرتتصلوتشبيهات،حيوانيةتشبيهاتغالبيتهاان.للتشبيهات

رحيبيمشوفيرغدفياعثىفيهكنتقدالمحابيةفاطمةويد،كالقرداًلراقصةحوليدورفالطبال،والحشرات

الخصيبوالمرجانموالجبالالحدائقوبهوتخبرء،الضفرعةبجسمالباردحلميجسدتشبهوفاطمة،كالعرسه

تغيبلاعزوشمساًلعذابالامانبىوبه،وفاطمةيتكلموهويخور،كالثورغليظاكانوانه،حيواناكانزوجهابان

الزنجنونشجراتاحضانفي،رغدفييعيثىكانلقد،أنجلمعللفضيلةالرجالحبمنوتسخر،القططيالنوعالرجالمنتحب

الغريب،بهاليقيمبلادهعنافصيولكنهالشمالجبالوبين،والبرتقاليلعباخذاًلقمارحفلةالىحلعيئعبوعئسا.الخنازيراقئرانهم

:والضياعالحرمانبمعنىا،ورنرلمينمناحديحسهلمبماحقيقةفأحىلينامكاناووجدتجيداكلتالتيكالقطة"سعادةفيويقرقرويكسب

الضياعمعنىماالانساناخيياتعرلىأتراكدائمانانبىتعزفهاالتيوالمقطوعة(52ص)"..عبيهتتمدددافذا

والتياعشقاءمناقاسيماتشعرأتراكمعالنتبموةقمةفيوهويصيحوحلبم."السجينالطائر"مقطوعة!ي

المبقاعهذيفيالمنكوبموطنيقصةفاليكلالهبالهواءيحساخذبهايضيقبدأوعندما،جوانةيا:فاطمه
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ثأراجميئأراالحقدلهيبمنساصئعاني،والزار،بالطالبانتهت،عالميةمأساةهيوانماقصةليستوانها

نصريكلففيهاالكبرىالوحدةسابنيانيالوادعالطرخى.بالمدم،الحياةيصنعمنوكلوالام،واًلعامل

!فجريببزوغواثقأنا،بعرونجيمؤمناناعنالشاعريعبرهامسةموسقةوفي،،قعمتلقرالزيتونغابةفي

بنويحملبمابزوغهمنواثقمتاكدفهو،الفجريبنئكيفاما:يقولىهذا

العمومةابناءفياكيدايؤملوبما،واصهـارالنضالعلىشوىمنوطنهبالهديلوين!مبيتيفييرفاًلحمامكان

يافا،الىالعربيالمجيشسارالعونهذوجدمافاذا.عونمنظليلظلوفيرغدفيالزيتونغابةفي

قريبةابيبتلكأنتيافاعلىاستولىمافاذا،البحرعروسالعزيزةدخيلغدارالز.بتونوقطع،الحمامقتل

:يقول.المناللطو!ليلفييعيشالحبيببموطنيواذا

نضالمنبزمجراتايكوطنيياسنشبرفييضربصاحبهوفا،ساكنهعنوةهجرهالحبيبالموطن

الرجالهاماتفور،اًلعروبةراياتوترفكهذااًلظلم،ظلمالعشرينالقرقفيالايعرفولم.مدىءيرعلىالارضن

كالجبالصمودالجباعارماجيشاسنشبر:يقول.الفدركهذاغدرولا

جماليافاالىورائدناقائدناسنشبرمعيناوانجبىبلاالقفارفياضربوغدوت

المبينالافكمناسلاكخلفبينتيابيتوا

-2سالحنينيقتلنيفيكادبلوعةتحننقسي

اًلسئينعبرفيالظلم3،ذاظلمهـرزاررءمعت

جبلومن،العربشجعانملتقىحيفاالىبلفقطيافاالىلا**

قصي!دتهفيخطل!ماوذلك،المقدسالزحفهؤلاءيعلنالكرملالقصورعاهـ-ةبعدحقيركوخفياصبحت

البعتهلهابقوول:وقد،الديواندررمنثانيةدرةوهي(إءالعروقينسر"والدهورالمناياتذشاذفني.ئبوذا5-بحتا

للشبابفالفداختاءتياسيلاوفيالصدورالعرودوفيالعظامفيين!روالسل

الصعابتحشىولاتسعىولامةتدوراكوابوالحرمانوالتشرإ-حوالجوع

نهابلادومانسير،نسمرانا**

العناباليومشقتالقويةالعربفسفيئةالظلماتفيلهوتضىءالمقدسىبالحقد/تتذيانه9،الجوعومع

،*رآءوانقريب،قريبواليوم،العودةفيالامل،الاملشعاعات

الخلودسفرفيوتخط:دقولذلكوفي.ابعباونالظا

الحدودخطكمامحدا
....0691-12-6فيالحديثالادبررابطةالظجتمحان!رق(1)

لعودغدا،لعودوغدا

بالحدودونعصفصفا-صى-!---س-صسى
،*

اللقاءكرملنافوىبحيفافغداتياسيلا
النداءيملوحينمانسعىللثأرذحفةفي*دابدارمنشوراتمن

الدماءقانيمداًدهاالصلمودآياتوخط

ضياءولقياناعودتنابصرباًلشهيدفدمفينيقئاًردواًوين
**

خلاعلفيوبعضىفكيفللاتكودعرودعولقرادائ!لهذنهإلاملحلابمدكبيرعراسإدايقوابمامكميةدررينشة

كماكلمتهابهاحدالمثمعودلاعلىبخئيعلىبعتم!بةاوليسعوبهاشنمدعلىلكنابن!ااالثمن

كما،فلسطينماساةفيتوحدت،عادلةعربيةقضيةكلفي.لق003قبانينزارقصائد

قصيدةوفي.الجزائرقضيةوفي،السويسقناةفيتوحدت

وصباح،الزحففجرفيهايرىاقيالحرةالقصيدة"الكبرالامل".لق.3.اء)السمليقالت

:يقول،النصر

المفترينرغمأراهالصباجذاكارىاني.لق03.نهدطفولة

يميناوشمالمنيمصفالظلمرغماراه

السائدينالزاحفنجموءارىارا.اى.لق1..سامبا

العاءررينالبموعفيوات!وانا

الصمودلمرونجتنيالحياةلبتسملالهاذقبةل2.عليانت

الصمودهذا

نعودميالخلودالىالطريقهذا

العاملينعزمشروقالشرولىومع*داًبدار

الثمينللوطنالروحالباذلين

الرياضنتحييناياففصيذاكاذا"23ص.بسررونإ

الجميلالشطعلىيافافيوهناك

الكبر*مليتقنحصحى
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يتيمهقصيدةمنديوانهتضمبهمالهمزاخذننامنخففوربماالكبيرالشعبيجمعاتحادفيالعروبةاًمل

لعجلوهي"الكويتمنرسالة"قصيدتههيبارعةقصيدةولكنها،الشعراءمنوغرءالشاعرهذايسمعوهومناالكئبرويعجب

كانتصبيةمألساةعنوتترجم،لشامهابدزهامنفلسطينماساةالنازحينيرى،الفجريرىانهالرديدمنيملولاالقوليرددوهو

الابيض،البحرعلىيطلالكرملجبلعلىبيتفيحيفافيتعيش.الخيالفييهيم،شاعردؤية*هوان؟يراهبزف3فيتساءل،عائدين

اعلسن8(91حربقبلمادإرةوفيالتارإخيةعكامديرضةمقربةوعلىاصبعهومد.يراءانهاًكدولكنه،السلأالهذاالشاعرسالتوقد

؟خطةمدنهاعلىالا-تيلاعمنلليهودليمكنوافلسطيناخلاءالانجليزاننبدايمكنهنامنوقال،طولكرمبلدةالى،الضج!بلدهخريطةالى

الم؟ط!هـكتابفيجاءحسبما8،91سنةأبريل21ففي،مدبرةمحكمةنؤمنونحن...هنامن،الحبيبةيافاوالىابيبتلالىالزحف

اخلاءالانجليزقرر"فلسطينكارثة"اننلاللهعبدالالمعيالعربي"غدىنيانا)ءقصيدتهفيووجدت،المعجزاتيصنعوالغد،بالفد

اليهودتقدمف،حيفافيالبربطانيةالقواتتحتلهاا)نر!المراكزجميع:يقولوفيهاالديوانفيثالثةدرةوهي،يقولمامعنى

ويصلونهمالعربعلىالئاداتيثنونوداحوا،المحصشةالمواقعواحلوانحدبلاالحياةاقضيبائنيءيزعمونهم

يم!عو!الانجلرلمكنواولمدقفجىاثمىلهجولومص!وففرلحدالعربلعرلهذنحدنيممنمثااًلسودطرجناعالكبارماني2ويلف

.......مزبدببحرغرقتقدالاحلاموسفينة

منرلنعنتبالكولصبيةتعمل.جميعلزمامنيملكوفمهمبث،تاوركينهجرلئازاحينهئرغدبمافيالتحررشهسمطلعوازنيف/واً

:العودةفيواسواًقهاوذكرياتهاآلامهامنتعبرالرسالههدءللشاعر**

للعروبةاًتمبالانالكويتفياناثائربكليعزوطنفيالثواردمؤلم،اًنا

اًلطريقبهيمرمنعطفكلفيولاخوتنالمجزائرارضوفياخوانيعيبالذرشوعلى

اًلمكرمللىفوحعلىو)رتقدحيفابنتاناوجائرغداركلتقرعالناراطى،""-اني

الجمالمسرىفيونشاتالضمانرالعزمالىقيعتهاًلثارهـاًءاني

الرمالفوفىيستقطبالذيالثائرارسعبهذاعودة،؟لعودةاومنوكدت

الجبلسفحشذىومنالعطورفيضمنوعببتوإقتات،المهزيمةمنوالنصر،الموجدةمناممزيمةوا،المعنةمنالقوة

،،.ا،ةس،عبالغدالايمانمن

كابيفات.ةراايككتيتقدانيأحيأ-3-

قصةفهو

ةعهءالصدرفيخلفتقد...!.
مسي5291سنةيوليو23لورءشهدوقدبالغدبومنويه!

!ء***-!عيعمسسي*ء**ء****ير**برعممي؟3ء**ءير،فيالنصرلهاويكتب5691عامفيالدخجلالاجنبيتخرج،مصر
ويرحب:(؟،مصرثورةتحية"بقصيدتهالثورةفيحييالثلاثيالعدوان

لمر:فيالثورةهدءآثارويلمس"جمالمرحى"قهعيدتهفيبرئيسها

حدثلم:صلر:5891سنةتموز(1ثورةتندلعثموالجزائر،ومراً،ش،تونسثورات

:عروس"البديرعةبقصيدتهويذكرهاطرباقلبهؤريهـج،العرادفي

لمرمنالفاز-"الطبعة؟وفيالجدودارضالىبالعودةبشبراالثورةهذ.فيويرى"الحرية

:::-بئولااوكقصيدةهذه

؟بدسعضوعاضعببشعمرء:والحدودالمعاقلهاتكالحقلاسمونزيل

؟الجدودارضالىعودسابيومصمرالمهحاء

:السدودونكنسحوحدتناميهنحققىيوم

فيأاليهوداكاذيبمنالحبيبةالارضرونظ!

!أسارترثار2.رغهمانيرلدمنكلىيمرأانلابدكتاب*يعودللعلياالخصمرعمالمظلومو(ائارج المد:،والسدودالحدوديجتاجاًلذيالثورياعربيا،هـاهوهذا

تما!ف:،ثلاثدولعلىتنتصروجعلها،مصرمنانجلترااخرجاًلذياكوربم!

:!وتالعراوفيوالمحتلينوالطغاةالمتجبرينافتلعاوذيالثوربم!المد

الريسسهيلالدكنورقىجمه:مذاالشرلد"واذاىن"قصدتهالل!3*.فيمفبملمةحداث.خاصة

:.يمولكماحرامللدحيلالعروبةاًرصلارالطواعي!

رأعمصدبا.رأ*"*

الثاعر؟نجدموفوميا!مليقاهليهاعلقناالتيالخمسالقصائدوفي

؟يأتولم،مجردةكانتفيهافكراتهانبممنى،معللقاحدشاتعمثقد

بر-:احداثهاولافلسطينظريخيعايشوالمالذينادربيةشعراءمنمقبولا

:الذيرشيدهاشمعليمثلشاعرعلىيزخذذانه،وانتصاراتهاوكوارئها

ير!!:-كىلىا!4لىا!ضوا:،وثيقةمعرفةابطالهاشخاصويعرف،واعيةمعرفةالتارينيهذايعرف

:.:حديثاوعامةفرديةالتاعسالنلدهذااحداثمنطائفةعنحدثناوقد

:،الاحداثهذءعنبالشعرقيجملمبالهؤمادموعنايستثركاد

صي،!ه"*د!!!!ه""8*!ه*د!**"!ه!*"-4،-*،،،8**،!لأ،،؟8.بالغينوتأثرقوةفيعنهاإمبرانعاىقادروالتئ!عر
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البها،حلقكفيالمعطارالكرملعروسواًذاذاظرالفجرلان!بلاجفئاًدا.نركتلكنها

العظيمللبحرتكلالنجوممثلافن.
بمولملا*

ظللبوكرملنااًلزلعنونفيفيالىلللثلاضولحونترلله؟.زقولالس!ءبةوا.زهاذكرسردفيوفأخذ

،*حاابؤهـنت..أنتيلأدآراني
واعالنكيالاملماًلتارهغيالحدثالىتعودالككرياتهكهومعد...... لحء-اءلمهايرهالكإلءوكنكل

،علبى7*مهاستيلاالىلمكىلشابيهود.منح!فالانجليرخروجمرسكانهامعمنهاليهودفرحلظدلهزاًلتلاالورقاءال-خةؤصتالاطة،للملاروو

طالآبررصر،(رالمعوالكرمها

عبداـلله.التل.المجاهديقولكماالمهاجرينمشكلةإةبداالعادثةهذهالقيافيعبرمص!كنىءن!،"ناراهـ،اني

ة3المعردارتوكدف،غرةعلىاطأوددخآأكبفيدكرهناوالشاعرظل!!-!ةزالتلأمهي

:يقول،السلاحمنالعزلاًلعربوبينبنج!مالمحئرشةاخكلىازظرةفىفازرنو

الجتاءمعركةوتدورايرجمإنوإفقأرجوتي

تدورهذاليومنشاتزالولاالمجبلرأسفيالمحبوبالكرملفي

بالمستعمربنيكسجالحبيبكرملناورأستالرجوعتنتظرهناكتماللأهي

الثافىين!أيديبينذنجرةلا؟الذنجبرةاينالحدودعبرلهاار؟وهناوانما

الانجليزجبشاًلمحتلالمجرموجيشنقدت**

يكلبونمطالنصوميعطيتكرارهاحلاوة،وفيوتدهاتكردهااًلذكر؟تبكإنهلاهجةوتستمر

مرينالمروقفةالمدينةبابوابولههـ-نالقريبةعكاهو،اطرمكهدالىالشاعرنجارأخ!اودظذاونثم

دربوآقولاخروجفلا:روولبيونككفيوووبم)هاالكرعلجبإف!كانور؟ملأحيفا

الح!يبملدآيفيالنعب/ا!ادكيما

**.سحالالج!فأرن-لاثمالنرفيوامد

اًختي!البعيتهـفيمنءكاوحصون
اـتي*ثيمةارواًمرةهدهبمدالحا3بهاانتهىكيفتذكروأخذتىرجبالوتز!وبا!!ةا!اًر!خالىترزو

ركبتوكيف،فلسنينبلادعراًئعإمنوكيرهاويراقاحرفافبمارتكبتنضالبهايزاإهولاالالنضكانكلهـ--اكي

اًلإبيقأ،اليحرفييفتآاصغيرازوركا،واـثسيوإنالنسساءمإفذودقامكالربإفلثارتتصكلوانللاحجارانلو

اللابرئين،منضاوكانتاكسدبنمنانئهابحدسهاادركتولكنهايف!هولاماليماوالمبحر،الليلديحيفاهـ،!عنكاطوف!ة

:تكوآا."لعيشةهنهتذكرواخمت

اًللاجئينعيإثوعرفت:تقول.افدا"ها

اهـمجونبعضمثلهاكراتومع!

اًلمحسنونيجودوماالحليبتوزيإأوعرفت

النازحونيحياحيثاًلممسكرأدسلاروعرفت

بالمنوناهزااللجبالمحبطووراليوشايتالاداب!يوءات

،*

شجى:فيتقولالقصةبدايةالىتعودثمالىتوأتمجموعاتن5محدودكلددالإداردلدى

النارحينمستثعهدبمملفيكبمنكلملأفأبيفيمضىلكو:يابكماتباعالادابكلن)ىوالاا)خمافي

النازحينجموءفيواًنتبمواًعأيمجلضذمجلإهغير

أعودأعملج!ياليواًلكوبأبرلاكذفبم.لال..ل.ل59الاولىألسفةهـجموعة

**

العقداللادةرأمحافبموهيالشاعرابمثهاالتيالقصةهيمذه.3""25الثازجة)1)1

!ميفالىتحتاجالتيالفقراتبعضفيهاانحقا،الديوانهذاف!ه

"3."52صةللثاا))))
انطبلئبواد،الذدودمنالمتعهررالبديعالشعرتمثإاولكنها،وتركيم

التائار،كآيفيناا!هرواد.الواحدةالتفعدلةمناًيضامتحرداًالناعر..

سبيكةفيجمعهاوالعامةالناصةالخوانرحنمجموعةاليناواهدب"03"25الرابعه"+ا)

المهنآث.متكنة

لااًاً"03"25الخامسة""
يمدللمهبديوانهللشماعرحمدان*يسعنبملافانهوبمد

بائناًدقريبةواـلعود..،دلنصرءياز.دافعهقوىبل،للعودةبردئهنيم"03"25الادسة""

المسحرتيابلطيفعب!دمصطفىاًلتاهوة"03"25ألابعة""

ح!!"03"25الثامنة"

!مميع!2)55!مميهه!ه55!هحي
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!!!م!!!!!5!!ه!ه5!!ههحى!!5ههثمم!هل!
(01الحياةعلىالموتوغلبة،.اًلم!ببالفدر"حولدفورا!حدتكات+ ه

لانارةشمعة،مكفوفاوكان،مضيفنادطلب،اًلكهربائنالمصباحانطكأصش

..الغرفةهوكلرومم!عم
15

!لإ

لم،آنداكلهمالتق!تالذلناصدقائيوالى،الللةتلكذكرىاىما
.--...

-ا-أر..إ)

..-

ه.

:لجراحاقخدزاخو"!ع.-حمواأهـ!،اصو

،ليادرافئ!!ها1،الدجىت-،الييحصعهحتل

،اهـضائرنضمها!.-.

....!وعالد+منابع.وعو--حت

!مبا-اهـخاع!ونناؤ!ى.خطاهجو"نا!ىوا؟،ءرل!

شفاهمن!مةالكلطاؤت
***)و

يع.دلواقشط!صد

للخلى.از"..كأة..نامرحر-فهى،اأ:تظ!ارا.دقز،زد!عتنا..خاؤوىأوأ

هـط!ملاحعتححص17..يعومتىا

"!الشموع!دتو
5و

بمالقمر"زاارتيادؤكما؟ر!ن(،أوأر.صدورنا!ىو!صب

5ء
عنا،شمهانلةتصت!أالثمار!لسممود

ادضصر.رخفقةحئتنام.ظد6لى،ز!ى4ث/)..ةوادسطور.أكدماتاروحذاؤور

،!،دمهصحتلأءو،أ)وري!؟،طله

!؟ا،تردرلنارونا-ء-ى.احروو!ااحضرالشراع.. -.صعرعلمب

لملأإلرجرقدناليادلريختانتبإأ11،اكصعورص:،بع،دب!رو.

.والزدررفالخرإتأ!اءظ/ضأ%!.النحيع،بحمه-،رأ-تحو،و

....أ-،-حهالربموجاته+دى.و!ير

صدلقتالا.وازتأاا-الحياهزصرعم،ثراعبادىطت-ر

كا-!علقلرامقصهاخىنا ؟أاعتكر.اذأالدحىه!لىا

،الرراح.تقوده!ثرأعنا!رىحتىأأأ.".....الشعور.؟0مضءورة

،بالدهولالطلاملسعللاا،لهبارنطالدر9

،الحقولمنابت:،11اترحارة،!،شراغنادى.،و)حن

:تقولصديقنالا!أنت!.لنشدولن"الاولمب

الشموعقد!اض11أ1/لورنمعالح!كنوزلمت11
..

الدموعولنذرف الحسهالمنابعقظلولمان،تحن

"!الصباحزحية/!01الصدور

!يه*!ي!%!"زنرمو""حتكش

شموعناوهذه...اأالجذورمقطوعة

،.ا.عالشررن1أنا!11،اللظىطعمهاج
!.

!)11ؤت.
بمالشعاعمنبهالةالدجىوبدد1،احترافهافيلفصونمر!ر

طالحروفاضصرالمثراعؤلفردطاأ:تقطر.الندنط

الوريف،ظله!،الحياة.ود.ا%."ا!اشتياجطازوانجع

لرفنحنممبع!)!الوديعصديقنل.باوأزت
شراعنا،!ي

نالضمياون،:تنمضدرقلورلناأ)11 لالذهول.،الطلام زشعللا

الحقولمنابتالسناات
،السماءحدالقننا

،والسطوو.البنذمات.عصحذافنا،المموع--ورل
.م.ء..:ل

"إ!ءـالشعورمنابع...وبحرد.لزوعهيثق-بحراعنا.نن!!ان

،.مباحالسناعيونناوفي

مصطلىعليخالد-رادأ،الصباحنوافذظوب-،

الآدا!كليةأ!،ياحالرفذمناز،رصدش3
001

ه

ه

ى!5!55!نبنببنبنه5555نبهنرب
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!ححيحيحىحممتمتمتحممتيءآحطبم-فىمب

!صلمجكلدرو!صلمحمااوصعس..طئهإ

صى!-.ب! 55
في)-هـبم33نى33(03!5ءهء5!حمهر35(3م!!-"-،تملأ؟لأطثأ300005ءه

التصدير-!بحهنتموراطمباقفنفسمهمادئلوؤلبوادبفكرمنلد/"الى،سيرولمادا،هـوالن،امراقاويالاهوبعنالبعوببتساءل

هقفالحط،،..الروصياطت.زق؟،هـاو/-صهدتيمزقواعهافه،والانطلاقي..؟.الرفامويطر/فاله/%صوئان،ء،ولكانوفدوالااكماتىاًلرطود

الفإاأبوالادبالعإاهدلوالإصلنغصالباليةالاساليبهلىثمرلابضاالاصىائأفا؟تهـل؟الإورلمنالعامينولذ.،مأخلال.وضالبلاادبدادولطابئب

يتهرادبطلبههـ،اعببباءفطإيمأهـدوراح،الدىاةمنالبهيدمصا،لأنفسهالاد.ربانام،تسليلاوبدراسفعنهـ،عمبرانمناينخم

ا:ه!سااعماقيمن،لعينتهلذر؟1المؤلمالواؤعمن،نفسهاالحياةمنقوتهبهـايمفر-لصىفوالعمالقوةصفاتمنصفةلهليست"تهالكاصعيفا

..المهزقاطصهود1والمفلهطفوي؟؟.وفنر؟ئعاروهفى/ديبغهاعمومناًعمافهقىتا،،ويتهو/همبدها

يصوراالعراطاًد؟ءعنتطلفهسهوها،العرافىالاىبهوا،!ثم

ففرالئرو3راًئإلي؟تاعإركأومإ-اهالتيفالإزمئبا)هطهلسببوماء؟.عامطليهءوساارالعاوخاصف

اطءوبالوالازطهاتىهـطانف"داض/تإطهحولمإدا.؟اء،ءحا"طابهتطون

اً/ضاهامعركةبوادر.شنئطانةاثو:اءـذهبعداطبيهىامنوكانارر:با.عود0؟0واًكشاط-إ)هملالىودوء44!شي!ل3كانوقد

م-ينيقعالطهفولصهصاطتلنفعطوءفيصتصةكال!يلأطوااتبالهامت-وحابنناللأ*برالفلخلءنبريب؟3الصه!ئاءإكما)?-طراط؟،االفلخبالىدللبفي

اد:سفءبينالمهرططعمإراناففااللطربهطإءنوفان..والمدركفالئههودوالاررمب*ترإرالطهأذءرتن1هد5المى،*و!ام؟\)مالمعلىب-.طرالطمب

ناسمهفيعهلهيعهأفالتنطصيةتاطفدصبمادائئ،انفهـمائبءبالسائف--بانام؟اطفسفوافمنلم"اب1الاهطه،إعلىطرابالاصوهيمرف

ص،-ستمنالادبطبيصطوطانهت..والاشنفلااتبالاصهالفبهنهراهبكئف*؟واًلنمنوباًلت،ءلهإت3ءلمئا)في"سو/ا):طسو!ل؟لىانعداما)ىإمود

هـ-دهمدار،وطاثأفإمرفلداكلبنهد-ىتمنوواجبانه،وطاىا:اكونه.؟.ايىوبفمبنتإنونهالمهأفبفبص-،لهمب،لئداعصصوسة!صيبالا"راىام

بقوةلهعوويدوالفنالادبفيالاكرامء!4عادامنفظهر..المعركةام،ادراًقؤكمااًلار/ب،شانكما)ىالا!-جاب!دهءنواص!ادىهل

..قبيبدلف،حلبفيهاقبالفنانا،دهب،"درءنإدأرلههنوط،ر،،صرارفعبلإو/،"ءطه-!عإف.إإلدب?صئهص*لمتمط5مصكإ،!الاسهإهبروورهان

،والنيا!الءحودمنبل،الخطلمنانه،رىالاولالؤر/قدكان؟ملمملرتحركولابناء،قامةرتارلا

اتإق"عنشهاهسانقبوافههلمهلتهههالحيالغفميرهوالمفنانوالاسببليصمنا)ىدب"لجومصءهعفئتفردإالاسبايرهطهدرالرانالمافع

دسهـ-سأمندرطاحرصبىقباأطمفاءاًلبؤوبفيالغارفةالوافبةصهـ،ؤتصانطل،!ز،2-إدايبيبطلكمعطبلطنا،إ*إهفا!طه.ؤ-تم?4لاؤسكبير

الحياةلحظاتمنلحظةكلفييقعالظلممراخعنوبصام،الانحطاطرءة!!العراقؤىالادبعنواك-مائلينمررن-نرللمصونوضح،باختصار

با!-هة،وردةصفحاتعلىتتلألأالئدىبقطراتليتغنى،قومهابناءعلى..وانكمانضهانعزالهفىسبراكازتا!شالعوامل

صبربطاثرفيالدنببنطالمصهبيهويرسةن،الحردإالمللفرادببنفثائب

للمننلملن،النائبقنافعلايهيسبالمهإتهلأقفسيرمنانسانوكأنه،فافبةئطرببهمت

عهابهلإفنةيطيرقبلا،لفسهائبإارهنوتراوبؤثإمشفا؟ئب)درطئبلا

عنهبهالامنجرثردههندهالدقوالاد.بب..*نسانيدهكعبامنوالاههمانه،تماهالهلم،الهرافىفيالاديرسيرططهلىمطلعباًمبان

قبتطوناًلاصتراذإقةنن،المرهفللانسلنيبحسهاهالروبتمفةئ،الطببرفدإتىفيتطتوبكفيرفافلايبطارتاللانيطالعالميطالحرسطاهفاىبفي

هلىالمطلفطنفسهارففءهههبالادرفأديهالكاذبادببفانهو*،الناربمههإس!هدفئهاكانئنباطن..ئبالفكر،ئبالفن،الادئبفطب،المجالاطب

..الطلعطرطيفبهوإتباع،المفرسفعتإتتهوطان،هطرأهائنهستئبهببمإعرط.هفراكأن..ئبسئ!ادهبلاطاتبكبير

ن!صها،الدعوةكادتخىاليهوالدعوة*تزامفي!المءالىو!قدة"ارردالنهفةهذهاصولتفهبمالىواكخر!الثقافةالىاًلتعط!ث!

.بلحولهكالوالما،ايدي!ببن3تتحطغايةونعلمقصدسمومنتحملهلمامختلفنضمكبمنالبلادفي!شرما"متابعالى.بدفعانهوالفنللادب

بةءا..00،صسببندإاهفائإ،ألهرطبالطتاهنلمشا!يرئبالفنمئبئبالاداًئبالعلئبم

اعىقعبعفيثىلامكارانهالمؤمأخوذبردمنفصسهالسطع!هضلفحهلعصب!لسيالبعضىكابصوكلوتيمورالسيدولطفيوالحكموالراًفعيوالعقادوالزياتوالمارني

.0005ئإبمهفهانه..ئبهئاسسخنالدىيسبالادطإبنافبددببهدئبئبالطينمنخطيريبم

تسصبداأأتكأكانتقنفد،ألابفيالحريةانصار،*خرالفريربامابسبرئبالصنايةالصالمفيالكناوبلمشطنرمامهرئبمهتابعطالىئبها

ئلمسسعدأطدكبأله،*صلرط*ثخلكطبباتمنليسالئبعظانعلىإلمهبلاتسائرتىملههاكانتالىبالائبافط،العطإططاأيئارهمولستيهلعب

غنقبأإنهأعأءكيمأسركفلاديب..الدريةدوافطداكأوهطوهاتهطصائصهالمصرئأئإالانأ-هسبئبابئبلئبئبالممنتطفئبالثقائةئبالرئبايةكالرسللة،العريلبة

الانينادالىتدفللنفس!هكلئندهاقىينهند،كالبلباه..علخلسلطانئبلاهثمرفئإهناكشات،هرعبرأئبدراسلت،أرمطبدئبثمنئبطيريبمواللنتاعب

منللادبعنلمواذا..الفناءالىالدافعذلكلايجدحينويصمتالادبيةالمذاهبوهذهالحديثةالفكريةاًلنهضةهذهطبيعةحولتمور

لدصضربدهللافيطفانهاالحهأيئطالسرورالىالنفصهادخاغلفأليلةفتليلطفببروبئب/طمنتمهملهطامصبمائبتبئبدهاتئاطدانتدائبئأطانتالنتياليبيهبيهف

وسطاهربففايطفونطانرباالطبنبهضعئدالالتلنأائباها..الاطركأالاراءطدسطانتالتيالمعرطططلائثمنيدائنئفالمراًئبودإالاديبفطان..وتيتفئب

الادبي!تفظوبذلك،اضطرارولاقيهاكراهلاطوعايكونانفينبشالث!كلىاًدبمؤيديبيناو،والحدلثالقديمانصاربين"نذاكقائمة

تباعسلعةيكونولا..غببهالدالةوصفاتهالخاصةبميزات،بعرفهم"موقفايضاهويحددان،والمحتوىالمذمورزادبومغببديواللينسب

مننالمستعارةوالاراءالحججمنوغيرها،والارشادللوعظمنبرااواخنمرمابعلنانفياًلحقلهفينسانوجودهوبؤمدالصراعهذامن
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دوالوضعدءاعة..!"ايخرجيهانهرابعليهديطرق،جوانبهبعض!الث.؟لادببين،عئرالالسعاقرناسط1اوديلمحازماكانالذيا)!راع

فدبهارزالكونانالع!مةارر،ءةظك؟كا4يرطلإاذياوكل..صازت..الذاتوأدب

ءوص"-!،ور.،و)ةر"بتر،خرجارلاويىدصةىا)ءقظةدائمالا.ء:اه

ؤان...لهه"تصوءلمىلاني!ماوءيى"/فية?،نر%-ضجو!سهضاك/*ونلادسمووذ!ر

ءمتثةدبةامرءندمههـ./نلنف!ااو)فكرا!4؟احاذ-.راو،غف)4برفىاً

والاسنهرار..ا"ااكت-وواضحمصءطرراا)وببالالرإجهللااًنكا!ياناوضعا،فذىحيلادبدضاءوليوارر،،وبر"*ر؟"هناككات!مد،ر"نو"هما

دوريرأر!!..ؤك،مه،وباللارالىلازمتانادءا"ه،ناهماوالاء.خنانؤتصىضا،شهئانة*رر!أتال-ركة!فىهانالا..دالدءوعويرسعىرادرق

..ا!وليدللكالناءيهراءفمماهذاديءكانابجاددور..النش!ر،بئ!آمهيكماانننتئتاد!الاسسوظلت،ضاءل.!بدأالننت!اطوهذا

الفنانالار)بيحس!4الذيالىرثر/*هـلسرورءـضاكلا،*ونفدتلكفييع.لمونكانواالذينوئن.همنتطراًكانالذيالبناءلحليها

،اًلنومعنهوبرمنع،؟جمانهويرء.غذى4رعذركانالذيا!جنينووىوهـ!./ختملمهانمنواشقاةإ!وجدوهانهماو،البنا،سئموا!داًلا-س

..دالحركةو/في!ضات-،ة!اوءطق،لا*-وخلقا،اًاءياةليهجةإ-رمهواًلأفلامبرهـأتفنهتعيئاوشيئا..بعدا"معابدولماؤ-ر؟وهالغضةيفوس!م

ؤ--!؟ر/ةإت-قصى3*ألمنا!وصوداًلىر"دؤعهواذاز!واإءاوبرمتكلدفوءكأظآتانهالوالكتيرءب1!!نصمى،1ير-.ظركان،كتيرةادلام،لختفي

..الحياةوهوجالىتمهداآنسيان،بورسأت..لءماسواالننتماطذلكدمتل

داخ-لازكمئوااواد؟ءاززوىو،المعركةمنمهالمف!ب.لقفانت3

الالاممند/.آلاًزها..اخرج،دا)ى.وتت،جادؤعااواآقد.ر!هذا...

ايرتصادؤب!ا*،!وأ،ا)*ءرركأحباؤ"فبىالاد.وج!،بلز"،1الحلقات""ضلةتبقولم،ارراكدةالعاد.بةةالحبكيواًلعمروارار؟جرفهـملم،لعوسهم

..الؤض-رةبين،تثكدلكيوعنفبقوةالحياةتصارعظلتفلي!كأفمةغير

اآتذى"حفمضافي،اءص!،،ا،ءورانفقءنالوآتدالكالن)هذاوركان
.......شحذنت13اخرىدئةوغير،لملأعبالاتالمهـسدوجودها،والاخرىالطويلة

..مهؤ!تنص..
....4القو؟الدفقةتلك3اتفلماذا..مركزاوآتجارةوسيلةالادبكلن

المادذرءحتالموال!!!.؟.واروودالالورهذااع!هـاولماذا،،طوالثالحركةمن

يىفئا:طارإالقوةيرضي،علىلكيءخصيصاإصعالذيالمصباحانالمعروف

آء-اةاذمم"!مدرأآزرى"هعالمت،ادركاالمجتمع.الحيالم!معنفو!طفيتكنالم..اًلكهـر؟ءشراراتاولىت"لامسهادايحترق،ووة

.............عضهـاولفوففواللعملالمستمرةة3احرواالكبيرةالقابليةتلكادبائنا

كصويطه"اللألحمحهوالكاظهدلتءل?هـف"الرلمعفو"،ل!،خذهافيلرلمدئعةثمتبالرعا!سهاكذلكيج!واولملل!ملاللارمةالادواتيسجدوالماًنهمام؟جديبناء

"المبدع))بكاوىءانذلكلي"دفىولا،المصدعالانسانالعظمةناطقةانام.؟.!لموبهميرهرقالعظيموالالمد4!خلواإرءضاءةب.،ميمهـممن

،الحياؤعهررهوالمالاًنلمدركلانهذلىك..4/-ةح!ةا!ذىراورهـن!ذاوو*صزةرصورةترروهاعلىكبسنأآت!اوانفاتهانساءآنا!تبماًلاسباب

.......اتءاةامواك!ةءنا)عراًقدىالادبتخلفاريهاير*رىا)يركبوصسهاهـكب

دموعهكلفه،نحالالمفه3اتم،ءمتالأتلمواررء.4الاد!!5اثماوا!...
..ه".....الادبر-ب،لفسية3تحطيعزلىو*دوو،،،والي،ا)طورلالتنصاق/قهاطرفي

اطفالهقوتمن..الو"يدور"ءنطعهادكأ-راءالا4كلؤ،4واءه"اد

......لك.؟.ال!ا.للاليأيرمندوامة!!لثرميهالاملو"و!
قيإبكئبراوعانىكأءرا)فيهـقيل..وءبراواورافاتب3.رت-".ريكهما

الالساسيالطعام..الأءبغير9على*./نجفقؤدرهالالاقلعلىوأ!لملاولا-ور--ياالا!اءت،نرالغكريالاض--قرار

اندفاعااافراعةؤيإشابابسفع..تمامايرءتلمففالامر،ه-نااماإكادأنالنفسيوالاطمئئاناهزرياالاستقراران،د.4لاشكفمما

والمجلاتالكتبوتتريل(ي"لقممن.يفيتولعاومصروؤ"ربىخر،4ءضونا!.ؤالارب..المفكر،والمثقفءالمنشيللادببالاساءمبينالدعامينبكوز،ن

وينخرم..مايمرأوهضماستهـورابديكلهليلههـ،هـراوإمضي..!ؤءالكلكلرهـقونرهءدشيءللدهـل،5واننتيقغلة،معرو!هوكما

وشيئا..4تابغضارةوتحر!3-الهتلهبافيهـدةااةناوجذوةالزمنولا،ايىقظة!ذهمثللكونولا،وم!ءوول!-ميض3لتامنالمجتمعحياة

الكيان..اًعمادهمبميئهوالشين..نف،ءلميهدؤ/5ءبفتبيشعرور.يئاار،الاستفرمنكهيرجانبءلىاكفىكاز!اذاألا،ا!ةرء-!ولذامثلب!م

وتضحيةاشراد،يزدادو،وشقاء11،ؤيزداد..داخلهؤ!يترعرعاًلحيملقةاضفيسوا،ليصلةاليههلانمتبأمورورشغولافكرواادبءندما

ا!ابيو!دموعمنمانتشتخذ..بالغبحنوتنهمناغياويرمضي.."اج"مايحداكثر..رالاحابوءم!وراآت.4صة،.و،لحيرءنمة!طربة

ائيار/بلثفقطداني،كياننشئتاذاحطم..والاميبوجودي.شذ.0ومعلموم..كربةوا)فالنفسهةصياتهدىفرارا،-تهـو،نالفضاالاديب

يدورويروح،الطلقساعةوتحين..النورنرىان..لحياان،لعينتيالكأبوات-،اب..المسىتمرةا)قراءةهوالاساسيالاد/بغذاءان

.اين؟؟.هنا..؟اًين..مولودهديه.إضعات"3عنباحثااطعيناكالتور.للادبربوالور!الفكريالا-قرارلوءراذاالالا،*ونوهف!هاالمجدلم"

عسر،اوبسهـولة،اءولادةوشم..ونوالعالقوةامنحض!اللهم.؟.حىضاكالفكرةابىاسعنتمامايعجزدألاديب..اءالاتحالةفيالامرذلك3و

..بالمهمذلكدليسنزدءبغيراوبنزف،الامبغيراوعطيمةبالاماو،اللائقالثوبكيانهة!ما(ا.كتمورالخاطرةاو،رأسهدي"لدورالعي

وتشرق..صراخاالمكانويملأيرتجفهوذاوها،يديهبينالمولودالغالبهووالنفصيالفكريالقلقكاناذا،الوجودعالمالىاًظهارها

يشاركهانسانعلى.بعثرعلهحولهويتلفت..العظمىبالسعادةنفسهتتء-كأالاد.ببفييركونالذيهـوهنانعنيهالذيالقلقوليس،عليه

..الموتهوصمت..مايجدوياهولرويجد..الكبرىالفرحةهذهف-!زدوي!ا!فيالفكرةابرازفي./وفقكأنداخلمهفيالقائمللصراع

..والاستهزاءالسخريةصرخاتفيهزاويرةكلمنتنبتوسهونالتكوينتامهولي!اظهارالىيتحرقاو،يودالذيالنحوعلىراله

بعد..يأسقديكنلمولكنه..وجودهإمزقالم،العميقالالممميعتربالفهلملالةلمقهذامثلفان..بالحركةوإمج،ةبالحبينبض،والخلقة

حاملافيمضي..والعملالحركةالىلدفعهمازالتالحياةقوةانالخوفمنالمتجمعالقلقذلكنعنيولمكننا..يميتولايدفعالمنتج

القاتلالهصمتولكئ،والمجلاتالصحفبعض!الىورقةبحذردهولي)بيثىقلاديب..المضطربالغامضالمسنقبلمن،المظلمالغدمن..

نفسه،فيشيءوينخزل..بهمارمضبكلهماالرهيبةوالسخريرةمبه!كأيءالبعدةاعمافهفيتصطرعولطلديهتو)دانمنذوكرله

يتقمصدورلكي،إدقعوؤ!..كلهاءهكبريالتجتلععليهتطلكبرىرةوبمهاهدايرطىويظل..يتحركحيولكنهالكوإنواضحغير،يحسو!نه

وسهاميديهبينيتحطم،بمادالذيللكائنبالدعايةفيأخذ،الكبيرالمهرجاعمابه..لهمستمرةتغذيةفيويرظل..منهكقطعةاعمافهفيالوليد

ولكن..يججروحئىههصة.ؤخرذتكادو!ئةاعماقهفي.ننفرزمتتابعةتكتملصننىويترعرع.بنموالمجنينو..العذبطعامه..ودعوعه،وقلقه
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نفسهخفايا!يتنحالتياثرفةالعوالمتلككلؤتلالىمضطرانهابتساهـ،تفتشعالجنونءتصنعااومجنونايظنونهوقدلايسمعاحدا

وفدالبلدهداكيصاحنهمالايطعمانوالفنالادبلانذدك،وفكرهإش!رءااولهـوايىأسبكونفقطوحينؤاك..والاستهزاءالسخربة

منها،يعناشوسيلةايجادمناذنمالرلمحلا..الجوعالىبهيوديانيحملمنكلعلىكتيربغضبإشعريجعلهياس0.قاتلياس،به

البعدكلبعيدعمل..لاماتنامياالفروجاةيتنا!ىعملميهينضرطخنوه..و،يكييرنوحفيهشيءل3واً!يهمبوليهـهفيرمي..يبدهفنابا

يجمعهااوبه.وبى؟طهاسببمنولشطوالاستيعابوالهضمالطملعن...منهالتخلصدوابى/اكرهههوانا،منهيئستلقدبه..وتغذوا

الوليدةوامالهءدطيبهاحاسيسهلهيهيفتلمرهقجا!عمل0.الميهمقا-لىدونلنشر1،مجانا.النشر.اثاءتينؤلموبتتفتحفقطوانذاك

الجذوة"للكو/طفيءلحه:يه2اعماىفيهيحجرعمل..السمحونت!عورهذه:،صيور"،ملأان..هناالجريدةاواًلمجلةصاحبمايبتغيهكلهو

!ايعودالاديبهوزأوها.."لمقدسةاـلفنجنوة،ميهننوفدالني-!ولك0.الم!!سالمهبابذلكابتلىمنودموعاًعصابحس!ابعلى

عليهيقضي/بمادوالتعبالطويلةبساعاتهالشاقالعملذلكبعدبينهراص-ص.ة!تستمرقدازها،بعدانتهتقدتكنلى،المفجعةالمسرجة

قلبهيعتصروالألممهموماحريناخطوانهيجر..يقتلهيكادوالالمجاء..نتكاع!لإضسىخىمشورانناجهيجدمايكادالابببفان..الماساة

التياشياوه،المكبيرهاشياؤ.،العريزةاننمياؤهذيهي!ها،عصرا4نف-كلالاملوينترق..وتمزقوالامعذابمنمالاؤىكليئسى

..شيئالهايستطيعولاوتموتيديهبينتخنضر،كلهبالكونلايعدلهاعشربلمرةاًلعمليةوتتكرر..كلهالموجوديضمرائعامل،جديدمن

حقيقةيفهممنهناكليس0.نفسهكلمامنةالدموعوتتساؤ!وإكونالحماس،لد/4معناءافقدتؤدانذاك.لكونالنشوةولكن،مرات

فييدفنيومكلفي..مايفقدعظمةيدركمنهناكوليس،مايملكالشيالكبرىاهزلةا..ؤليلاوتطامن،وصخرةصخرةبالفارتطمؤد

وؤشد..وجورهمنمزعة،كبدهمن،فلذةوجدانهمنصفحة،نفسهضيو/5..وادمىافجعنحووعلىمرةكلفيتتكررنفسهمعيمثلها

علىالكبيرالاحتجاجبمثابة.لكونعظيمةزفرةالاحيانبعضيفييزفراوتارمناشدولمن،والعذابالتحرقهذا/كللماذا..نغسهيسامل

يحت!ان..دعلهمايستطيعغايةوهذا..كلهالكونوعلىالموجودوتنتصب..وتمزيقهاتقطيعهاتوانيفيلاتنفكالمخالبكانتاذافلبي

بعدالانسانهدايستظيعهنتيءفأبم..فقطاعمافهداخلوفيبصمتؤد./.،ؤيمافقد،الكتبفي،وشقائهعذابهمصادرفيفرأهااشياءامامه

اجل؟..شيءاي..وجسدهلفكزهالكبيروالاجهادالعظيمةالالامهذهانلكفخيروالا،اولابهتنتغعاناولىمنكيسيلالذيالنبعاًن

منتنبعتأنحياةبرعشاتيحسوفد،واخرىمرةالامليعاودهقدم..؟شيءل3محطمافئاشيئاالانكماشوإكونونجنضاءلى..تطمرء

منطراوةبقايازالتفما،بعدتمتلموالني،كيانهتسفدغالاجنةبعضب-اة..اتاقهةاةالحب..جدإلأرمنلتشضنهذراعيهالهالحياةتفتح

عنبعيدمكانالىخفيفاويمضي..والحيويةالفوةاليهالبعتوجدانإصفقو..رذازليعدهاكانباهجفيوالانغم،سوالاسترخاءالتبطل

ويرغلقابوابهاعلي"يحكمحجرةفينفسهيضعاو،والاشياءالناس..عليهانتصارهومملنابهمرحباالمجتمعله

الحياةبهذهبمفررهينعم،لنغسهخالصايكونانيرءبانه..نوافذها

بعنايةحجرهديابالكهيضع..القدسياللهـببهذا،ميهلدباًليا-ب،ةاتبل

،ولكناًلغينوبةوتو؟امامهالاوراًقيشراو..نتيءكلوينسىورمة

4..الفا.."رةمالهنغسه..معالمهزلههذهتمثيليستطيعمتىالىتوفروعدم،الادإبحياةفيوالاطمثنانالاستقرارانعدامليس

وجدانهميصطحبمايهخلافويعملضدءيرقفشيءكلان،وبعداررين،وا)ننفدإروالعنا.إةبالرعايةينتجهماتعهداو،النشروسائل

..وصرهدهناك..نقسهعلىوانكماشهالعرافىفيالادابخمودفيالرئيسبين

شيئا،لتبنيانناللأمكلطرلقهاتنلمسكثيرةايادهناككانتلمد..المرهقالعمل،الميومياًلررق..المعاشيةالحياةاًيضا

وهي.لينيمتونكنهاومند!عةنشطةوكانتصادفةكانت..بضاءلديم،ىالمتدءطرية3.بالزسهلةفصصاللاذاعةيكتبصديقنيكان

العمل،اللقمةوراءالركض.؟.لماذا..وغضاردهانضاردهاميدزل!،مايشطيعالمخزونةالطاماتمنيملكانهاشعروكنت.خغيفةؤتمثيليات

ان!ا..المنللماذسدنلمنالقلق،الغدمنالخو!،النتاقالريب.!أو!ان،ا/زرب!يماشيئاونفسهروحهمنوسفحبهااًنتفعانهلوممها

..حيا.لهكلالاديبلطارداتيالاشباحواف،وخشدهالذيالتنيءاًكتباننيوانىيقولفكان..جيبءبتسي

ذاو/-ةكلديعدةلواحالىكلييرضشعبكأ!للكتابةاجلساكادبها

أضرىاسبابضائفة،اخرفردئي،يعانيكانوقد..دينارنصفاودينارينتصب

يقيس..منهايعتاشوسيلةالمكتابةمنيتخذفكان..فيرةودبونامالية

ذهه-لضخيممح،وز"ان،ويقولمشائلهذابعدبصاءلووريح-ولاًنالىتضطرهالحاجةكانت..بكذأالشبر..بالشبرمايكتب

امرالادبوخمودا)*راً!ديالاديبانكماشتبريرفيوالاسبابالعوائق..الدائنبنافواءبهايسددراهمالىواعصابهوعرؤهدموعه

الادبجمودعلىعما%اتيالوحيدةالاش!بابليستانهااو،بيهمفالىيأليولاالممرةالقراءةهوالاساسيالاديبغذاءانانفاذكرناولقد

بالاستقرارلهاعلأفةلااسباباغيرها،اخرىاسباباهناكان،العراقفيثمنه؟!فعانما،اًلهواءمعالطبيعةمنيتلقفهاو،عبثاالغذاءهذا

يرافقالذيالكبيرالغرورمثلاههناك،المعالئيةوالحياةوالتفرغيحتاجالغذاءوهذا..اطفالهوؤوتاًليوميؤوتهمنيقتطعهادراًهم

وهناك،عليهالهضاءفيسبباويكون،الأدبيةحياتهمطلعفيا!أدبالىواطمئنانهاديءجوفيالايخنحققاانيمكنلاوتمثيلهضمالى

..طيبنجبراوطيبعملكلهدمومحاوله،الئمخصيةفيالازدواجوعرقوجهدكدوالبقية،المائةفيواحديقولونكما.والموهبة.اًلمستقبل

البناءحركةمطلعف!باخراوبشكلبرزتضالامورهذهان،اجليبدعانيريدمنلكلولازمضروريامر،والفكروالفنللادبفالتفرغ..

بعديربصرلماوهوال!رالغرورركبهمنفظهر،انفااليهااشرناالتيلثىمجالاتفيموزعوالفكرعميقاتأجهناكيكونولا..جيداشيئا

فراح،اًلكمالوادركالقمةبلغؤدانه،نثوتهاوجفيوهواليهفخيلوكما..المطلمالغدبهياتيمماؤلقةوالنفسبهصلةمالهبينهامنليس

طريقها،اما5زمثله،تتلمسكانتالتيالاؤلامكلويحتقرخيلاءيتيهوالتسلطواشيعابهاا.نقانهالايتموالفكرالادبمهنةنجراخرىمهنةاًيةان

يدهمنسرقانتريداوالعرشىتنازعهكانتوكأنها،الظلامديوجهدهطاؤافهصاحبها.وكلوؤتكلواعطائهالهاالتامبالتفرغالاعليها

كانتفقد..صول!لمنهناكيكنولمعرشهناكيكئولم..الصولجان،فان!،الادبمهنةفكذلك..مهنتهوطبيعةيتنافىعملكلوابعاد

انشيءوما..جد./بشيءلبناءراعشةاؤلاممحاولات،اكثرلامحاولاتعاحبهامنهايتمكنحنىدائموعذابمستمروجهدتامتفرغالىتحتاج

..العالميبل،الحدإتالعربيالادبلى3بالقياسشيئالايعدالأنلحدطارئةهوايةالىوتمسخيديهبينتتحطمفانهاوالا،عليهاويتسلط

هده..وا&"طحيةالضحالةايضاوظهرت..الكبيرالغرورولكنه..الاوفاتهذهبمئلما)جظىونادرا،فراغهاوقاتفياًلااليهالايعود
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ديتوجدكماعامةبصورةالمجتمعاتحياةفيتوجدقداًلفرديةالنوارع

والركضبالخوفعلامةلهاويىوالاستقرارالتفرغحالةفيالادبحياة

حموديعزىوحدهاواليهاالاصلهيالاولىفالالساب..اللقمةوراء

-ءهلأخطلطد.دكونقدوالانجبرة..نالسهعلىالاديبوانكماثىالعراقفيالادب
--هـاصحابعلىالذبم!.ي!سيطرالبشعالماديوالمجشع..لاتكوناوفروعا
والقلق،الجوعمنوالخوف،الرتيبالمرهقوالعمل،والمجلاتالصحف

،الاد/باعصابعلىتهيمنا!مياثديداكوترحالة،المستقبلمن

المحكرئئنىشئوؤ!فمجبماوصمى..اًلندبهياشمماالقاتلوا!،ع!يسيطرالمذبم!ال!ليروالبس

والعكر.والفنالادبخمودالىادتاذيهيغيرهاواخرى،كلهاهذع

.يروتيائسا،منكمشاشخصاالعراقيالاديبمنجعلتالتيوهي.،العراقلي

3ع!83-رومرن133،.-درالعظيمةالاشياءتلككلفقدلقدلبناء.يتحرقولالعمليدافعلا،محطما

اماموتموتيديهبينتحتفررآها..كيانهفيتدبكانتالتي

فكرهايمانحاتورأى،واحدةمواساةكلمةمنولاوبصرهمالناسسمع

الادارتيمزقيكادابيضرماد،رجاءولادهلانفعرمادإلى.نستحيلالوليدة

الايماضاتلتلكيئملكان..الصامتالتذكرلحظاتفيصاحبهوجود

رإصات،.و،ة.؟لغه-!الخندثراس-ر،!ور!رعتنيران،جديداثيئاالخياةتمنحان،وتضيتتوقدانالوليدة

اولفيوهيسحقتولكنها..جامدلاكنهوماوتحرك،مظلمهوما

الملهب*ذاتالمقسعةالجنوةتلك،نضهفيالننجنوةوراى.بةلمعانها

تاموعالمينظر،فقطينظروهو..وحجرحجربالفترمى،الرائع

اًسرااتقدانه،اجل..انقاضالىويستحيلاعمافهفييتهاوىالتكوين

لمشرارةمنفيهيبحث،البعيدةالفتراتفيالركامذلكالىيعود

قبرتعوداديالامكتلكتكونالمحاولاتهذهمنلولكن..بعد.فطن

ليرد12:وإعسور/،لبنانفيدمعةوصبعلىوتسضقر..الممضالالملحظا-تفيوحيدما

..كنيرةصافية
أجناتورهترا،)صجن!هاجالخارفي

اتولاشد6اووافورةالادب

دولارات01أصهـكطفيلماتيبىمنحدابلغتقدتلكالافلامكات،الثورةقامتوحين

تشمدانباخلاسوتتحرق،بذهولتنظروظلت..مواكبتهامعهنستطع

رررالا015الارجنينفيان،هيهات،ولكن،تحسااوعنهالحتعبرالئورةهدهمنالقوةبعض

تكاداًلخصبةوالاعماق..يذكرلايكادالماضيطاقاتمنالمخزون

طويل،امدمنذالرفدانقطعفقد،النضوبوشكعلىهياوتنضب

!ع،دل!ا15او..لل25:الر!زالالثتراىتمساالسطجيمس،وتافهاسطحياكانالثورةعنتعبيرمنماظهروكل

..واحدسنتيمبمقدارولوالجوهرالى/غوسولامصطنعاخفيفا

مقدماالاشتراكقيمةتدفعحمةكتية،العراقفيوالمفكرالاديبلحياةالمروعةالمنهايةانها

بعضهامعالمتداخلةالمتشابكةالافات"للكوبينبينهاًلمرالصراعلذلك

رريديةاومصرفيةحوالةوهوالشوطاخرالىيمضيانفناناومفراواديبمنينتظرولا

بدموعهانشأهاالثيتلك،الطريةالاسسوان،القاتللةالقيودتلكسجين

الموضوعيةالوجهةمنقيمةذاتنجرواًهيةاسساهيكماستظلواعصابه

..إلحديثالعربيالادبالىبالقياس

*رنات

محاولات،جديدةاخرىمحاولات،الايامقابلفيتظهرقد،اًجل

الادارذمعبثأنهايتفقبرريدةا!للامتظهروقد..عيهابناءاقامةبغيةالاسسهذهمنتشد

بحماسمدفوعةوتبنيتنس!+انجديدمنتحاول،قنيةاقلام،اخرى

،الخوفمنتتحررلماذاحتما،سننتلاشىولكنهاوحيويتهاًلث!باب

وياخذيعينهامنتجداو،والاستقراربالهدوءتنعماو،الغدتامناو

ألىالمرا-لاتتو-4الماساةفانوالا،الالموغمائمالعرقحباتجبينهاعنويمسحبيرما

تلكل3مادامت..واحم!ونهايةتامتشابهفيتتررستظلالدامية

4123.بصبيروت،ا،داب--لةحياتهفيالاديبعلىالمسيطرةهبمانفاذكرناهاالتيوالاسباب*فات

..الطويلةاًلشاقة

!همم!!ه!!!هههه!ه!م!!نيازياللهعبدبغداد
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7ل!:.خ:-!.-لاد3؟ء-د!3خلأ*.--كازر؟-!،.علأ.-...

-؟.*؟.خ.،كأخ3!رزظ.م!اجم!ش-!؟ك!لأزرجيئثروالض-.جمهذردصعدقاظ،ندوا.لرز--جهأرعال-موءنبحهدالممحص

.-:-ضؤكعترع--؟-"لاء!3++*-/"ء،،33في!د--كام"خخ!.،د !تم--*ب-.3إ.+د.اعرسأوساتلىصنلكنعو-نعتمدالصعارإلاطفاللمعالق

؟!-ج!.به!خح!-.....

ثغ!!.!!؟.-؟تي-2ش!3زر،قيالر!زمال-وروح\توز0فنب،ة!لىعرقاءاتلخلاونزوولاهاالتي
لأ!جم!ح!3علأ.بز-

-!خ؟لإ.؟كأ!-+لالأ-ة.لى!د*"ترصغكأ!قآ!،-!!قي!-3""ل!!.إرو-روف!اتاإ-ماهـدذالن،سيم،"والمقاءدءلوحما.لكلي

"!فئ،لاكا-*ص*-.،ءسنريز؟!قيغ-!؟3فيعلأقي-جسير!ح!قي،

ى.رى-+!!3*د!ء-كل!لأ3-".،ء.!!لإ:خلا!لا-*.!!!!؟!خ.كأو-فينج*!قي.الم-،!با)--ولخا،تالمطلوبةلىجقىوالواللازمةيكوراتوالد
.-ء-3.طس--2-!--.سء-!-ع:.7-ء3-001.-3-.-خ.قيلا!:--.-ءلا،؟.قي*خ!لاسء.ء"-لا.خ*--لإ؟؟-ء-ء3لأ* -سءط-ع-لا.!،شقيكا-درز!أ*!ضفي!ء-

،6لإ.--يمص+!أ.لاخ؟"3لآ؟-!.-؟ءلا.لإلا-يخ!لأ-!!لا-دنه!جم!!؟؟!دتي3*ننفي"-.؟كا3!!+بمءكأ-3و-حوار"ر--3-ياال!ارعهـيا)رواه!هذاافتتحودالهالهم

ط-لا.لا3*؟-؟!،\-ءب:)شش--*جل!بز-خفيقي.خ-ء-9تحيماخلائمنؤ؟!!تيظقلأبزجك!كأئمديرر،-*صيهي!؟-لا3-؟يهحئع+- .-"ةأبزأمنررزلا!د؟قئ

-لإ-.-ط--أ-دئخ؟*بر؟؟.إخ!لا!ا،؟الأ!ج!شبى!؟ي3ء+بر*-:.!؟+.-.ءخ+.!كا!في!ص!خ!؟بر!ل!!كا!!لآؤ،مالتياوو--لأةالمكورا.ندليداءجا،م!رءلىالررءىالعرباب

الدلكوراتدووف.رومامنبالديكور.المحعتحان.إلفناز،نبعملها

رعدوتىمح!ودالمفنانانوبجانبهالمنصرتمتالو%--!راقاز!هقةخخرصليورشكلءلىالمبنيةالخداعة

اعن،نيةة*باورمكالاشبا.سحراتفثالطريقمحلولمسحورذ

لأ-...-.فرالم!رلىاديقوالجنسبتداءأشمبدهمسافيناتحرر

احمااالمدامعالاللإحبربهدأوسعنهالمعةاحفيعلينالعر،محللع!اال!االكثمرذاتارولاعنصفاءعلىالاسذلةن5-كثيراالرفىاق.هداوصع

الكلا!بالفنحفنفيقابعامايزالمقعدطفلالحدلثكاتهصعرلحىالسوربةالححفكلش!إتكبيرةضجة

نفسفيوهربعتداد51هوهل؟لدرربعنوجههء.هـنافيواقيمتءرلةنثربةوشتعليقاتحولهوكتبت

.؟الصحيعالكلاسيالفنمنالحبىص!ول!.وتقييمهاالمعروضاتهذهلفهموالمناقشاتإلنعدوات

إنعساوارىا!ود"خطوطعافيالاولىالمشكلةهيهذهانبودعدوازماالضجةلهذهامتدادااكونأنهناارلد

وايمانا-زقةالمنتجالفنانءضححلهاعلىيتوقفمشكلةالتيالفنيةالمشاكلمنكثيربينمن،أتيرتامشكلتيناطرح

فيفقطيى-لىالمنتجفالفنان.مايعملوقيمةبنفسهعابرةلمحةاعطاءالىبالاضافة،المعرضهذااليهانبه

مكانكلفىواز!االعربيةالبلادبقيةاوالشماليحمالاقل.ومعروضاتهماالفنانجنعن

عناكعبيرشكلاًزمةلعانيمايزالالواسعالعالممن،وقيمةالحدبثالفنفيالتعبيرازءةهيالاولىالمشكلة

اهـىوررعدهوعظمتهخلودهالكلاسيكالىلجرهنفسه!اردهوهل،الكلاسيللفنبالنسبةالحديثالفنهذا

تصوراتهفيخضحهوذاتهالىيعورشكلانهالحديثالحرالتفكيرعرعنرواعتلىالقيودقمقممنانفلتعملاق

48



ألوبم.ز.ربنهافيا،ن-،أجةاللحغلاتيخلدوجقةالسم

-ء.---ء..---.ع.قي-.3لا:---.ءب-.ا.-ءفيخسسفي:بر!سكالاتم!غ-؟؟...

*-م-.-ة?.ل!."-.---ش----لإ:-!"6"لا!!3سم!كا!يمفئبخ!!!نج!-!س.-،رجربخ؟دلمضم!اةاهة،ررا!فصنواكتر.يتهاوععوؤجا--،1
-ء.-..-؟--.-.دسع--و-ء؟إ-؟-!ت!خ.-.ءإ؟

لا،--لأ--!!،سب3ء!--+؟في.!لأ-إ،!---ط3؟؟!كه!ب،3*--..

---.3------ءير----في-لى-.حدخ!ني-د؟3؟،.؟.ء:؟!ئي!ظ.ك!3!
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-!*خ6غكا.؟-*،كاحتيقي،،..-في.س.لا3

فدطهـ-ؤولجاتهالعربيالمثقفليضحمل،.اناًنهماراعطاءلا7-إلإبم!*إ--يب!-ظ.+4+-س-)-*.ص!أنخير!ل!لأ!!-!؟-؟-!-+،.-

.ةلحفاراحصرءالى.؟-خلا--رزد!.لىءهـ؟.-أ!عاىإ?:سعد؟ء،ضسعبم-في3؟!لأ-ف-ء.-
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.---،..لا-زرعء:نئنج!،*؟ظيح!ظ!غبخجمح!!!2-!-تج-.ك؟!-صبرير-يز!.-
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.اللونتعبيرليالخالصةاللذةعن.4-عد:ب.-لأ"شإ-ظل!:-:-س-ء:عفي-3-.سءإ-----.--.ء------.-د+--خلإظلأء--":*--خولارزرفي-+خ*ةخ!في-".ء+.3:-لأ

علىتكعيبيابناءمبنيةفوحاتيشملالثانيوالنوعبالوتسيلجوليو)1(رقمكابريه
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الناسدوقوتتحهـمم!إبقرمنجنسيةتجربةشورانهارالحقبفرزاشبهباهتةملوز"ومسا*حاتخطوهـمستقيمة

وصرت.،ن-ةوحرمبتخوفالجنسالىينطرالذيالمحافظففي..شيئماتدركولاشيءكلمعرفةتدعيالتنىالعلمية

تقديمالتجدرهـالىفيورغبتهالرلسمفي-براتهمحمودبرنقال-"متاهةرسمفيالفنانحاول"المستقبلطريق1\

لونينفطعلىتعتمدبسيطةبسكتنت!،تاشبه)وحاتمحيرعنتنبؤاعطيناانجارحةزرقاءءساحا"تبين

(هوحة))مثلغنية؟فسيهانفعا،تيحملهاانينسلمولكنهالتياللوحاتمنعددالزمرةهذهضمنويدخل.الانسان

(لم.وحواءآدم-عارقيالارضاصايقة"طبيعيففيلسوبدورالرسامفيهاقام

اتالفراغ-ءاكمالااعتمدانالفنانجربالنحتفيوتعميقعنيقصراحياناويضيعكانانهالا"الانسانوخلق

الغفرانفكرةيقدمانحاولوانمما"!فقطالتمثالوتوازنالوصهوتبقىالفلسفيةالفرضيةليسندالانسانيةإلتجربة

ببعض!3يحاان.حاولكما"غفرانتمثال"يةتعبيربطريقة..والوانخطوطقيوبهوانلعبمجرد

نحىهـ"تمثالمثل-النحتتاريخفيالمشهورةالاعمالالفنانطورفقدالاولللنوعتطويرفهوالثالثالنوعاما

عليهـ-،بنىالتيالحركةمنيستفيدوان"ساموتريسمن.كثيرةطبقاتفوقوافعةسطحيةخطوظالىالانسان

طريقتهعلىمحافظايبقىانعلىولكنالقدلمالتمثالمنما،مكنبأقلالانسلنيالشكلولدمالزيتيةالالوان

الخاصسة..معينفردملامحتصويرعنالبعدكلوابتعدالخطوط

جدردثبماءلضاقف،بحثهمفيألثابانهما.ا!فنانانهذانو!شذا"البدائيةالعائلة"،النوعهذاعلىمثلواحسن

رزفحلدأ"حوليو"انوارىصلالا.الفناعاة.فرانر!"ت!يبالولجوليو"يدالج!الطريقهوالنوع

ء......لا.......-رءم!.والمعضقداتالتفكيرتسندعلميةامولعنالمحثفيلخيمة

مايزالليينمماالعنيه4تلطرويكن!ماالداحليعالمه،-....

شخصيتهويترك.الكثيرللنفسميةتجاربهمنيصانيلمحدومنالانسانغموضمنقريبالرلم!نالنوعهذاان

ومستقبلط.وتعقميداتهاالنفسيةالحياةدصدفالفنية-.الحياةفلسفة

محمودبينيماالداخلالصراعمستقبلعلىموقوففشه،النحتميدأنفياعمالخمسة"بالوتسمي"وقدم

المتحركة.مسانيةالانالنفسحمودومالجريءالفناناقلامكانيةتظلانهاالاوقدرتهبعضهاقيمةفىقيلومهما

وحهبلى.الملكرلسلتمثلوأجملهمالوحاتهمن

لنالعزبزع!بددمثق!للاهـ!انيشأثرلمانه"جوليو"اعمالفي.وافىيب

ههههههـهه!ههه!ىهههههههههكاثىهههه/انةمعيىةلغرائةلهاداانلوالايمستعمليزالوماالشحرتية
.هالسبب،نالفنعالودمشقصيففيلوحاتهكلرسم

!العربب"والنفم!يةالعربيةبالشخصيةتأثرقدانهفيقول
حدسا:صدو

"-،وزيعواختلافاللونونميوصولهمنذتشغلهكانتالتي

اتياا)هادئةالحلوةللا)وانمخلصوانهالجديدالنور

-.سنوأتقبلاليونانزارمنذبهااولع

ض2هـلع!لمهـذه،حىرقثمصصاعلاللوحاتالالوانيص!.الحر
ادجريدمعوو!امالدى"دعدوس"حمود"صدلعهاما

الضي-ةالعجييةالكيم،ويخاتالعملنمبسلسلةيقوموالالوان

ديواناحدثفيالمهمولكنثقبهالواللو.حةحرقالىاحياناقؤديقد

اف،نامنجزءالىالانتهاءعندتتحولاناللوحاتهذه

الكبببرالعربيللشاعرتيمبوثيقةواشبهالانفعلاتعارمةنفسيةفحظةوتخلد

عين!يهيفتحفباقومحمود.صاحبهاعنوالكثيرالكثير

والاحمرالاسودغيرعندهنجدفلاقاسيةالوانعلى

هوثيستعملهاالتىالوحيدةالالوانهيهذه.والاصفر

ئعيسىاًسليبمأنبقعالىالعدددةالمحدوالالوانفتحهـيلالنارتاتنثم

"ماوي-ريم-ثورة-تدفق".الالوانغريبةعجيبة

فال!ري"لفنهخصمبكمنبعالجنسىعلىمحمودويعتمد

..6!ى7التىالفنيةمواضيعهمنكلهاوالخطيئةالجسدوصرخة

الادابدارعووالى...تصويرهافياحيانا.يبدع2

ةالثقافوزارةواضطرتهالفنانحولضجةثارتولقد

هـههههههههطنهه55555555هح!صه55*9ه،رباعتبضلمعرامن"خطيئة"حةلوسحب.لىاشادالارو
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لاسى)---!ى!سى--!حىصحسىمحى!سه-!سى!سه-حى--عسه!سهتصي-صسىمحسه"-ء-محى!سه-!سي--مى!صه!ى!سمأ-

ا.
ا-
ا

"س

-جصححسحسححس-ححس-امم!!ا!ىمحرمحى...خص-----يم- ا

ا.
ا

-ا ا
ا
الطرقفيالهتيكةالامولششرالحسلاهكليماتتفانطق..الفجرتصايركعتا

الحياءايامويعيد،ازارهالسليبللعرضويعيداتفاهعدىالذهولمروالستشعرتا

العطاءايامويعيدإ!الحياةباحرفهاوارتعنتست،الالفاطهناكانتا

قمادماعيداالمجهولبحلاوةاعيادهازوعب.ولم،العصيبالزمنوتحجرا

النائملالبرودوالنثع-الخلاقعبيرهاكرابيهبثمارهاعروقفيالحلاوةتسرولمفاكهةاعوادوزهدلتا

الهائماالنشيدالواديويردد،غاظخسااطنفيتزللمالخحمولةروا
الهجينالنسملقصةتحكىالحمراءالفاظه...ناع...ح.ا

العابرينوالغزاةالسنابكتحتوجههتطهترلما6،!مطلهر!الصحرلمحيا

للطيينالفحاياصمتفيمعناهراىلما/!ائمانشيداالواديبجوانبا

ضهحك.سضاعماقهملاوفي.."لمتواشهداؤهقادماعب!االمجهولبحلاوةا

صدرمنالقمحسيحنيمن:تهتفخرساءوهواحس!اوالدماوالذبائحالاضاحيمنيداهصاثتا

؟االخقول..عذابناتعشىامراةعنحبلىاسطربضعةئيخطا

حائعبنومتنا..ار2!افيالدمرويناهكسلا!د!هكليمال!فانطفأت..الف!تصلركعتا

.:ر.كهالدا

الرنين.خفياتلداءاتاعينهموسوادالشفإهعلىالذووولالموقت.و،

ندىياالمخضبالجرحعلىانزلى"الطويلالررلهايسمعفلم!راهقةأغاز-هاسكبتا

مثهندىيماالاليمةمزاقدز-،ركئبعصيرهاسكرالخ!رك!لصووهتا

.لاندىالمهشمالعظملترحمالصخوروادعمة.وا مائهاسمرالخصبكسل!وهبت

ردىياهزيلارمقابناواتركابر!ناكفءأنو!اءلىالظلامنفخنا

دما-حزلغمافيوعي!فهمالقملنعبروقفيطعمجيلبعدجيلاالممغزورمالارائ!،1علىالحفاةزفضا

-.كاساتهمفيالخمرعلعمونذوقفوالسموألاسنة.عرنةالعرض1.والعرضىا
والرحلمالمحصبوالشمعوالمهىدا

رهملنغمادفراحالممفحنايايدابرقمقا،القعزلح!ىجمطالطرفبمااخىخبااك-ءحليفضحواالوراوججاءا

الصغارشبعاذايانابقلؤلتدفن..ل-لب،دروطالمخ!بالضهءءورذحنى..فضحوه

االصغ،ربأفواهالقمحناكلعلمبعدعاملسذعود،متخهجمأورصارواثم..هنب،"اكدواا

والخمورالحلاوةبحصرمكفل-سكب..ياكرمالجينالشسل!نجيلا)هاترهـو

"..النهارطلعان..زجتجكاحفلدنافيلىخعودؤينالدالئاجوص،"تفوز،*فحولتكأ-اءتا

ورالقرمنالعابريناخزاذاتحتاسماؤهقتلاتمزوا

***،ضكائهافجراالطينفيتزللمالخصوبةروح

الجدارهدمفارسالخصوبةروح،نائمانهراالصخىرفي

الطريقصدرمنالخزورمالحاملةلحالرمنهلتمرهائمانشيداالوادياز-بلحو
رد!!دوقادماءصداالمح!ول؟!ىلم!وةا
لداامنالنهرعبيرلةحاتعو..ا

:الشروقعلىالعيونفتحالذىللواديوتقولم!حمايخطلكيوالدواةالحسحائفحمل

حمراليشرلواالميتونالكمارعادالدمافىترخطاذاللهحننلالنع!لقظة.
..........ع!ا

الصغاراحيالاعتصرتهقذ،واللهيببالاصالةالمزيفالوجهلىاونا

...ألمائدةاعدواهيا،"الترابفيالماوحةصاساةليعيشا

الثمارفيالمذوبالجدبومرارةا

مطرعفيفم!حمسداًدقا!رةفيقالافيشقالمعلالوتوروائحا

كا

محىعحىص----عسى-------حسهعى---!ىعسمى-----!سى-،-

51



*؟-كلي،9*4***.مما**كل!*"له!ه!لأ،*كه"**كلهللأ***لهلاللأكل!كليكر*،**كليص*ك!******كلأ**لو!لأ*"*كه****،3**
-؟

-----------

------..
--

-------7-كا----------------!لا

ؤحهعلا":---"---------+---

بمه---7--أ-----ث----:3

!عه:ا!لروثققم------"ى----بم-----"-6--،--ء------ءأآآ-س---ع-:

:2-------يم--ء؟-ص-----،-------*

يم!----------7---------------؟

**ل!للأص،3**"للأكلأ-!لأ***لد****!ه*!ه!ه!ه**قى--كلأ***3"!ه*****!امم!للأ***+**كه**لأ*كه*ب!ء7

ماحمقتبمقداًرلامرهفعجبت7،-ضدكمسرعاتابعثكفليلاخلفهنظر.الاطلافىعلىي!ثيرهاماثمآيكنلم...فقطدؤلم؟أاقبها

تترقبر.الذئعأباعايكنلوانهءتء-صلوظتحهةإبصورقتحتلماًناستطاعت،يندامعدودقولفترة

مرسومااًلخفيفاًلظلمايشثههناروكاق،الظ!رةبعداًلوفتكانخاوؤهـللاتكششفان،اهاجنىءاالاكتشاؤطاذهاهابة!،ازمنةاامادةا

تسالاًنهنفكرت.القافققصيرجنيكطلتماما..4دققالارضعلىالط--جمنالعتينذات"منور))شيدتهامن،للشرفقالملاصققالغرفآ

لاتتهعوركلكنها.تساعنلموبالطبح.؟.تعخر،اذا:"ء:ور"إهاسظن.الدوداًنعنفطلاي*فان

0؟.طويلاسراتظردؤف،اًلحدهذاًالىيتاعلراًنإمءنانعبالردربظصاءلايستيقظاخذخوفلممردكان،ماقسببالامر؟نولم

تا":وقالت،الحدلمبياًلحاجزبنراعيهأتشفناًذفيهاارهقتوىأنها،ةةم*برتابةصدرهافيتترددالمشوءةاورديةاالصةة(تكلمع"

تبكمنكانتاًنهاطنسيعن"سثنسنمناكثر":احبافتثم؟.ا؟كرحانفهـنر-.-بحعبتولقد،قرؤئءنتىائبهآعيحاتجام"دوربةعصافير

تتذوقانواحبت،اكباوايرفعلما3عالبصوتؤض!*ت،دؤإافؤ:لىاكأالمدالىولىنغرؤةويبهاتبصرقدسببدتهاانبا!؟زا،بىالآخذ-ذرها

:ءهكذاطعمهوتذو!يالحديداًلحاجزفوقورءإزهاتضعفبب!ها،نت-ئااصاد*هارؤوسءلى.تةلملانف؟!علن،فقطوتإدها.لعظةاً)ةؤب

قطعةاشترقخهاولي،ولذلمذةلمطيفةبسخو؟لآوتءعرال!د!!-لل!-ى11،اؤة*كأالىءابصودةا)!امتينع:ها!ءظ،هـودبنالمعوالحذر14!إوف

فبىتضعها،قصيرلوقتالحاوطصمهالهالكانازن"اًلبخاتغزل"من.عالمكسانءل!ى

.لحظاتؤبلتكن!م!كوكماقذوبااةم.؟.نا؟هةانست-ء

قلبلهاوكان.ماأملاتدصرماتزاللانها15ربر،بحذرتترفنبكانتحذرهـ-،فشأءذ،الخصصةالاغوامذاتل!موسنذلكنرقولان.رادت

بيناًلتمييزفرصهيرمئحهااندون،صوتا"سمعوقتبا!*هقان،.هـأ،ط-ةارةمثلانربه!ران،شيئانلمحانمسحنوظيعهسوسنكانتاذاؤجمما

الجرسرنينسمعت،الشيءبعضالحركةعنتوففتواذ.واخرصوت.اييضماءف-رة411

ماذاتصرولم.بوضوحاًلصوتس!مت،الخاطفةاًلمرتيبةالدؤ،تذى،ربههافبلعت،سهدتهاصودةقستعيدكانتؤمبرةلحطاتوخلال

..إ.تةكسلزرازإ.اناًنها-!مسموععيربصوتقالتثمظورهـ،خلفإد/هاوخ!ات

الوراءالىال!صعهلىبرألسهادفععي،الاطلابنعلىمعيءايوقفهاتكنلمنرقبياهاتستطيجقناذهاأ"اوآ.؟.حهابقاللهتحكيهيثس:وتساءلت

الامجامبهـمشريطاكاخيافيومر.الصدرفيتمامابخفقةوشمرتسبهـ.أ،-اضربتهاوربما،جولعالمكانفيواؤفةلانهاالاحمرؤههامن

ينفح-اندبننثانحمءالىثنطاطابها4وبرمنحئاءاترهطصورقكهإ)ت:--4عينكؤئ،يلدموعافنلأتاسنيهاانخىلا.ذلكتةهأنرأتهااذا

ملامحه.رسمفيالمبلولالج!دوتهلتضطه،الم!وروجههاعلىاًلطعملحةمابظطراتتنق!مئ!بةنجمة

تينعارويطدإلأتهتمسعثإ،لتقندرالبافنالىمذعورآقطقمثراوتسرباالمم!ءقى،رحبالذيالثوآةالىبعطهاثتسرتإثمالصغيرصلمقهااًلى

4لوفإودهنمنحههاوكان،الطبمءبعضبطيثآكانهن،للعادقمغايربطكةاوقميإبرتحفالنائمفمئناحعلمالموثعق.الطايعكذ،تنمطيئةبألوان

اعأىمناقتحدللهثفيفبإستعر.ماعخردساعننبآخرليصطبغالمخنقيواولا،اًلمحربآالطوإلمآالنصأمقاالدميةظعرتتلمسانتحاوؤنكانت

براققهثوحهرتمرعنااهالبنلقلىصتى،تبمودياليدتوبط،الدرجب.لآتططتوكأنهالبدتاذن،هعدودةغيرطفولةعك!هاقدعينبيهاأيإ

،عاعبائحيربهنعورالرخنعليياعرفلا.كالدعذهفندبر،برثميءالممتدئهنق.بقليبماًعوام

نافيتذكر.حدكثإيفوذابالطعانينقاحساسا،ابنتهلهفقتمنحدوانعالمروها،كذلآةاًلدميقتطاطأإانببالهايطر.؟.معيتمنيأينهغإ-

إغعلكماالةهـإبمدورهيتقنان،اندفاعدونقاسيايركونفههـانعليهعادتثمومن،قليلاالنائمةسيدتهاابنةسوسنالىنظرتبل،تفعل

.مرككفنفيالحمراءالصغيرادجاحتهاالىتنظركأنهاملؤأدوينبالدميقالت!دإبئالى

:فجاةالرجلكالالصرزمنالمصنوتانعتناهافتثيرها.يومذاتالقريةفيخلفتهاالتي

.ماتطاءلتبعك،اعتملن-فيبركتربعاالدميآانتظنرتلقدحتى،ينتفتحانتغهضان،اًلامريإ

ي9تنضشالهعأصالىمنكطرععنحذممهوادتز،"احداًيسهئفاببدخنالطهإؤبمنحقيقيآعرةعا،الصذجمتقنكدبيآحقافكانت.لحعكاثق

الريح.الكصوبنكشطاعتلوتمنتباهتكبطقرامطكبقطفائرلها،الحهيون

:عتتنرشيدتها،المراًآآالهن.المههودتينبينتيهالتتلعسهاان،1

..كبيرةصرت،ياحييبتيعيب-ذاتاليهاحببتان!نياالقديمةلآالرقييستثيرقشيئاشيئاكانهذاكل

تأنيةإ.نبركأكسبتهبصهنتنفسدالثقتكفي.مهاثأفاخرشيءاؤياوالدميةفلكتمتلكانمرة

الرمنثن:أقا،ست"أنقهاذ،الباكرالصباحفيبالمحيءومحدألذيإابيهاذكرى!ورط

!تسكرث.،هننآبكتقوص"ى-منهةتطأأا؟..كبرمتهأف..الدمراءدؤناجتهاعنتسمألثم،إدعوتقبؤن

:اًلمرأاآاساءلتكثيماًمطتاقةاًنهاوستقوآا.يطنلعبآيشبرلعبآاهايطترونان

.؟تجكيولماذا-هـناكثروحتىدجاجضهامناكثرامهاالىمششاقة،الكبيرجصاالى

الفطربياللهننيععهإكابن.بنرقاءعرآآمثبنتعامااًلصغيركآإحرئإكان.إ؟.تايريراترىقلعاذا،نفسهابيها

الارضعلىوافحنت.تحترقاننحعتانءيفهافي4ثعثنكان،الرآإهجمناًلحاصلمم:فةئداكعؤةبيثسدتاوتتهطى،جديدمنالشرأكالىكتسربم

.قكسورشجرةكغصنيضو؟ف،أ،آالرجللكن.والعقالالكوفيةرأسهوعلىجاءهاهو..هه
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ذقنهاتحتيم!اتضعوكانت،بيضامبقمطةالملفوفبراسهاومدت:الرجلاوقال

منور(؟"سيدتهاغرفةالىالذ!ابعلىتجرواندونتنتظر..الشاحبة.ساذهسبس

:لصاتقبلقالتاتي.وكانتفيهمبالغاشعورالايحمل،الصغيرةوجهفيشيءعنباحثا

..ارجعحىانتظري-:تبتسمالمرأةفهمست،الغضببموسيقىمتشربةقسماته

..حبةالخيطفيتدخلها،المفروطةالزرقاءالعقدبحباتوتمسك؟..مستعجل،أمينةأبوانتطر-

ولذلك.بالت!ايهدسوسنلعبمنبلعبة"منور"لهاسوهـتأتي.حبة،دفعاتلحلىنازفكدميتنشربكا؟هاكان.تصمتلمالصغيرةولكن

اكرتقبلهاصدرهاالىاللعبةستضمانهاتصورتحينكثيرافرحتفقد.تحبالتيمثللعبةتريدانهاالدرعوراءمنترددابداوكانت

لديهاستكونلانه.ابداسوسنلعبةالىتنظرلنوانها..مرةمن:ؤالت،الموقفالمراةوحسمت

.باستمراروتفتحهماعينيهاتغمضواحدة.واحدةلهاعندي-

المغيرةتستطعل!،وعدتالتيبالدميةاخيرا"منور)جاءتوحين:واضافت

اعماقهاالىيتسللان،بغتةنباوقدالجديديئوالحنقالخيبةتخفياًن.سوسنلعبةمثل-

قالت:اذ،بالتدريجتشهلكلنانهالتثبتربما.البكاءعنالصغيرةتكفلم..ماولامر

..أبشعهاماياعيني-شفاانالىلتطمئندبمااو،عينيهابينمنللتوقبلهاالنبىالفرح

،زنبقةنفسهافيالغيرةتفتحتلقد.اكثرصوتهاترفعانتجر؟ولم.بكلمةتتفوهلمولكنها.يتبدللم*مرفي

فييتبدلوجههاكان.كالسمسائلالدؤيقةساقهافييسريوحشية:اًلرجلقال

ينسسو،الغيرةمناشدشيءثمةوكاق،حادبشيءيروخزمنتموجات.ساذهب..شيئاتأخذلن-

ر،رتا)تىالدمية،(لأمنور"بهاجاءتالتيبالدميةما.نحدقبمقدار.مستحبغيردوراًيمارساًنيزلرهبىكأنما،بعناد

يت.طفلكأنها،الؤسماتس،كنةهزبلة.اًلمرأةقالت

بصوتصرفثم،الصدرالىتضمهابالدميةالصغيرةوأمسكت.البكاءعنكفلناذن-ولكنها

"لواطئة.القديمةالغرفةالىفتسيتهافي"نتغتروالرعت،ابح:اًلرجتلفال

بغيرةوفتئذتشعرلمإنهاولو.فقطتئامانتريدانهاواضحاكان؟..فليكن-

بهجةستشعرانجدااللوفمنلكاناذن،!وسنمنلهاحدودلا.باصرارعينيهافيينظر.بدأكما،فجأةوصمت

صدرهـا،فيالمختبيءالخوفذلكلايرفسدءـارهجة..غيريى!قصيرةبكلالموففيغذياناللحظةتلكفيواحب،ؤملامحيراا!مركان

الحب.كلتمحض"الذيابيهاءننالتهالطمةاولمنذتباعابرثورالحؤدمناًخرزدرابهايئضالىفطربةقسوةمننفسهبهماتفيض

:قال،التكراربفعلالمكتسب

انواوتذكرت.."سانام":ووومستالوسادةظلامفيرأسهاوضعت.يابئتدوا!اعرلىاًنأ-

.مثنادنحلت،!ىكناحدليستبحىلمقصورهلها،ثصانئثرفاشمعربنالمضعانهقدنفعللةمطةلكالموضوض!الزجاجيالعقدجعلت،فنانيةمسوعةبلطمةكتفيهاعلىوانهال

...الارضكللىتقفزهي،الزرقاءالكبيرةحباتهتنفرطالنحيلةرؤبتهاعلى

بالنومتغطكانت،مشادكةادلىدونالباردةالدميةعلىتقبضوكانتفرصةالرديءالمملذلكمئحهلقد،قطذلكيعاودانعلىيقمرولم

العالم.عنمنفصلينغايينكشيئين،!طوديتهاالىم!تندابرأسهتطاكه..ماوبطريقة،حقيقتهعلىالموقفتمييز

الاسود،المدادمنغزيربشلالاشبه..فجأةالعميقةالظلمةوتدفقت:المرأةوصرخت.الجداد

تخفتالليلموسيقىوكانت،اًلخفقانالدائمالقلبذاتدمشقيغمرإ..عليكحرام..أخييابس-

.عالبصوتتتكلموهيتحلماًلصغيرةواخذت،محببةبفوضىوتتعالىتورطتذدبانهاشعرتواذ.الحرولىمقاطعتتجاوزجعلهانحوعلى

بالفرحتحسكانتبحيث،اعماقهافيتتململحارةأمنيةثمةكانمفاجىءحنقواهمها،هدرءااحرالدورتمتهنوانها،مزمنةمشكلةفي

مطبقةنائمةنهضتتشعرانودون.اخرىلحظةوبالكابة،لخلة:جديدمن

سارتثم،ممهودينوعنادنزىفيبقدميهاالارضدقتثف!،الاهداب-؟..اذرلاينسحبفلماذا،سنلأاجراخذ-

تضم،عارمبحذركالسنونو،سوسنغرفةالىالموصلاًلطوبلالبهوالىاًلغائمتينعينيهاناـثنشفتلقد.رحيلهبعدالصغيرةتصمتولم

القلب.موضعالىتمامادميتهااشداللحظةتلكفيبدتاقد،والايامالدقلال!انتظرتهماطالمااللتين

المطرتحتبرتابةتعدوهيكأنما،محبباابقاعاخطواتهاواتخذت.قطتبرحالهلاخيالهافيماثلتينانهمابحيث،قبلمنانطفاء

المميةوجهعنيكشف،البهومنتصفمنالمنبعثالضئلالنوروكانالغائمالحزنمنلوناسلهامنالجا!الاشياءكلبالتاليوكتسثت

ولم..ببتطفلبقسماتاشبهالقسماتوبدت.بوضوحالعمل!.توقفبلااخرىبعدمرةخيالهايملأ،المرفيفير

.تفتحاناوتغمضانعشانالوحهفيثمةلكننهايهابوهاوصلحين،المبعثرةالزرقاءاًلعقدحباتتجمعوكانت

.......ولكن.واحد!د!يقةكستبقيهاندمو!اتسشطيعاندون،كلادتهالدرج

بحئقفعتنهالصغيرحقابمعيتهارالعمياسولسلميتة،،لالرتطولدحهإمملعلىلعبهلاسوضستىلقاعئئئنفسهافيلطعت،*هلأرعلىكسمعتعدلماًلتيتلك..المتانيةضواته

الاطون..املكل
لعبةكريدلانهاليس،الظعمالمالحةبالقطراتالصغيرةحلقواقلأ

ابيهابوجهشعرت،الميتةدميتهالصقالارضعلىفهوتتعثرتواذالرجلسلبتبائهااحستايضالانهاوانما،سوسنتملكالتيمثل

غارقتسينحدقاهوجمانت،متشنجاغائماوكان..الظلمةقلبمنينفذالليلبماستخارانهاوايقنت.السثبعنفيسألتبكيانعليهااللي

مسرعةبلطمةتنهال،كالظلارويمظذراعهوارتصت،مطفاةبموسيقىتدرولم،الواطئةالقديمةالغرفةفيوحدماكناماـذ-كعادتهاسحعيرا

علىفأقمت،الزرقاءالكبيرةالزجاجيالعقدحباتبعثرت،متانية.تفعلماذا

عادتثم،الاهدابمطبقة..نائمة،اًلاراًنبصغاريفعلكماالارضعلىاقعتقدوكانت،المخيفةالكأبةمنمسحةيصنيالمساءكان

جديد.منبالدموعتحترقانمذهبتبنبنجمتينالشبيوتانعيناهامشوبةببلاهةتحد!،الادانبصغاريفعلكما..البابلصق،الارض

حزينة:نغمةفيوتساءلت،بالترقب

اًلشمعةخللوندشق؟..ياثرىاللعبةسكونكيفس
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!.ا.فسفأ-!طا.!صجما

واخذ،مطلقةيساريةاكثريةاًلفردسىصابىرولنفيوكان،الحربانتهت

..العمالدطبقة"مفيدين"ديكونا"معانيوما"عنيكتبانوكاموسارتر"الجديدةالروايرلآ))مو-لآ-كص!ظ

الدير*شاتوريةالىتنزلقسبطة؟ذلكمنعاعاعشرخمسةبعدنجدفماذا.ا-

سيمونكلوديقولو(نا.0الاجتماعياًلتقهقرمنوعهد،اًلتعماريةوحروب

يىحتلأولا،ففسهاالحباةالاالحياةمنلاينتظرالةنانالحق"ذلكبعدرو4ه!هة988هـ"؟ولا8)*."الليلمنتصفمنشوراتنتعيهـ"

اجتماعيوفير"انانيبطبيت"والفن.ذاتهممارسةفيالامكافأتهمن،"الجديدةالرواية)ءاسماًليومعببهيطلقالروايةمنخاصالونا

بانفسهالارتقاءعلىمسعاورتهـلماوالناسراحةتعكيرمنيسخراًنهايخاصةنظريةلهمالذينمنالشبابالادباءبعضانتاجهافيويتصعارك

"!للحببتمجبدهاخلاقيلاوهوغرييهروباـلينالرواـئبينهؤلاءوابرز.للعالمخاصةودؤبةالكنابةفي

ليسانهيرىو!و،لمفلوبير(1بوفاريبمدام"المحاضرخشهدويمصم.ء*؟4كلد؟

لانوؤربردةخاصةطريقةعنتعبير!ووانما،الزلىءناخلافبةاسةدر--3م-!ا!!كابر*قيبررز

الايرملكه،كنلمبحسيدركهوان،العالمفي،حسيا"المرءيكون؟حصير-؟-.""؟د-!"!ئر+3..-ؤ،علأ3يربخ!ؤ!لأ

.،(أناهيبوفاريمداًمان))برةولالذيفلوبيرءوستاؤ!33!ةكاع"لا?خ+!---كا،.ة/!!لم.:نر-ء-؟.:.؟ء!فيل!/-

مادةيجد؟نالوصيدوحظه،الوجدالفئانثور.كونذالثوعلى-.-بز،لى-.-*نر3!!.ي؟فيلا.ع-.،بركا!*:.لأ؟:د+؟يرتج.

والما،معئاهـاللاحداتيعصبانليس"،"والخا)،رءصتركةالمه))الواقع.-!-كأ!سثن!3.ع."3*-؟--ء."؟:؟خ-:؟.!"ل!!-؟+"--

اًحباشبم":سيمونكلودويقول(أ.وعطرهاولحمهاوزنهاءن)"بر02!--بر!!ش:ئر3!!؟1؟-يمخ-!-في!-:?ل!لأ"في-!-!-نر--:بخبز.ح--يخ

إطرحهالذياًلقوالم"..عشبونبة،وحصى،امرأة،ثبمءكلقيبخ!-*----،.بم/-ص!-؟؟ء؟*ظء*ء،.!؟،فىتر

سؤالهووليس"؟كتبلماذا"!ويى!لمتمب*ين4دفسعلىالكانبلاأج--"-لا-!:ملالاغج-في-!م،ع

انما،و(..العقم.بجرسؤالاًلكاتبرأيفيوهو)ا!؟اكتبلن)ء!ولإرتر!..2.قي-د---/!-ع..--ش!لا!:----

تحدث.بهيفلا،هيكيف-"الإشياءكيف))عناعلاور-ء-:نجد3-

اللبيرلت""و"الرائي(ا/والمماحبم""مولف،غرييهروبالببناما.!2-س؟ء!3

م!الفةآراًءلهفليست-لهعدرترواًي!اخروهده-"الغفيرة"و

ددير4ليسمنهوالكاتب":يقولمرة؟خبوقد،سيموندزببلكلديبهعرروب-الينسيهونكلود
ههههه!

(اا....للناسكثيراالتعريفهذايرق)ملماذاالرفيولا،يقولهشبىءوىلمودوروبير.يئجيه،بوتوروببشال،ساروتوناتانيي!يتو!موثب

لنظريةبعثهي"الجديدةالرواية"موجةاًناًلقولبالامكانولعلقد،لندونجروم،الئشورات!ذءمديرانفيشكلا.وسيمون

دفنصساقدانهيظنالادباءمنالماضياًلحيلكانالتي"للف.الف."01ا0،0اً.اً.اً-ا

..لىبلالدجرورمنبالرعمرماجهولشرلجيلهدشجيععلىكتيرساعد
....01الربحقبيلمنلايعصنبربهمايعودوانمحدودكصنبه

وهـذا،ومضمونهالكناببمادةالاهتمامبالغير،تمليندونانوالواقع

مورافيا((سام))لساث!ماا"اًلفنغرينا)ءو)1(ك"الجلاثون"هامينكتابيننشرعلىيقدمجعلهما

نشرهما،حين،يدافعانارادانهذلك،نشرهمافورصودراًاللذين

روايرةصدورمنعاماثلاثينبعد333-*3-33*333"-لإل!3."الحضارةعلامة"رايهفيهيالتيعبيرارةحريةعن

،(برااللاهـالون"الاولىمورافياالبرتوواكثرها،الكنبهذهانعلىذلكبعدالفرنسيونالنقادوبجمع

.نحبيلاًلىالكبرالايطانيالهـاتبيعود3فيلإنج9بر!!؟؟،عحصلمخ!!ر؟،!رز01،بذاتهاقائمةمدرسةتجعلهاا)تيهيخاصةبميزاتتتمز،روائن

فيلمبممنالذيالحديهثةالارمنةمرض7تمد!!ل!!؟!بنقيآ!!!لا)!الىلوبر،1فيصعبة:بلاجمال،9صعبة"رواياتاتهاالميزاتهذهواولى

.لما00.000.بة..!!!!ا7لآ،!،!،4!لأ!*دا.القراءلدىالفهموصعبة،اًلروائيةاًلكتابةطرىمنطمالوفالمخالف
لاسياءمععلاملأالامهاسمحالهيمصح33!؟صع!لآ!!لأزرصاح!صح!؟3صح؟\

الذيالمرضهذا،واللىاتوالاخرين3!!/!رز!قي؟3!،!!!!لا"هامةمحاضرة(2)المصرسةهذءرواداصد،سيمونكلودالقىوقد

في2اموو"الغثيان"فيسارترحلله؟،-صح!صحرزحصلا!؟في!؟!!؟!،؟لأ؟في!!3وبداها،للروايةمذهومهفيهاشرج،اسبوعينمنذالسودبونمدرجعلى

فيالانموراوبوبرجلله،"الغرلب"د،"حك!لإفي!\9!!"!!!!خ!؟!مجبنيزلأ!بالافهـاراهتملاالاننيالموضوعفيفكراذكثيراعالىانهالىبالالثارة

.+؟يزئخئي؟لا\ثنلأ!"!3؟

رومامياحير!صدرتجديمةروايةلأ!في!بز،!لألاجئي3\نن!؟؟،13*،؟في؟!عنسارتربولجان!تبهكلقراانهوذكر".افكارراسيفيوببس

*اخفالىولكن،رسالسافالثعلبصولنو6.!!!!ح!صح؟!!نر؟بزبز!لإلإلأشع3"*"!يزابعدالىراًيهفييخالفهالهفوجد،الادبومفهوموالروايةالكتابة

-1؟!!!رزلأعلىالادبيوالبحثالروايةيعيمانيريدائهعليهويأخذ،الحدود

لفقهـحسثانويةنتيجةالاليسفنه7بر،كيرلاش!!!لأ/.والمغزىالمعنىالىشيءكلقبليتجهالاديبعملوان(،ءالمعئى"عبادة

لننىطبعا،يكفيالاساساما.الواقعا!97؟دعحللعالمانيثبتانيريدللاشياءتفسير،سيمونكلودرأيفي،والمعئى

فأم."للتم"ميتانجزبقيةقيمةايا.!.(؟،3لا:معنىلهيكونانلايستطيعالعالمان،كفنان،يرىاًلهحينفي،ممئى

هباتهادفضماوعبثا،جداغنيةدينو(!!لاشيءيعنيالهفهو،شيئايمنيكاناذاالعالماناليويخيل"

فيالاسنبالعيشواكنفى،شيثايخررموان،مفيدااًلادبيكونانعلىسيمونكلوديواًفقولا

يظل،غنيايكونحينالمرءانجيدابربلمكانفقد،الصواضعمرسسمها5ً(9عامفي!ماحثلنستعرض":ذلكمئتقداويقول،الثورةأي

اًلواقعحىلمحلىالمالتأثيريص!واًلمؤلف.الفقراءبمبثةعأشولوغنيااررب!!وس!لعايدةترجمة،الماضيعةالسنةفيالادا!دارلرته)الم

ولجوء،المصطنعةالادويةهذءجدوىلاويحلل،لامهاًلابنحبوعلى."9الغلاندرإقطروللهروايةاخر)11
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جماص1!ما!ا!ما-فأ-!طاع
.الاستقلالقناعتحتعقيماهيجانا.،عتعيقته،سيسيلبانحوساديةقسوةالىدينو

-!ى!.!كيملا-خ

ك!بب!با!رولكنىحنعثقعشعاصحححمونعاين!!**لا!.ءش؟"،-...؟لإء-؟نرفي-.!؟!كأفي.خني،الموضىوعفي4بوا.حد.لنركهسمأمهفادا،تخدعهسصسلااندشو. --.هـكى?،معاحاالعطادااًلروايهسعط!صعحهوحمسينهـ4ولعد

أنا"اادا.شدإفعلهردركونمعها،يهرب!.-"،.في-؟-!!-؟!-وءإ+-بنفيديفوبينفليس.مدمراوصفاالجئسميةالشووةتطوروصفهو

حفاانك؟وارفيقريتياترك---فيى!،"نج-:-!؟/!؟ودينؤ،غامضةباسمةاحرالىرجلمن.نئتقلفهي،حبوسيسيليا

ولكنهللحر-لةمتعطشانه"!بلها*بر*شيئ؟..-ع+..:.!نرليستالمفتاحفالكلمة.احرشيءلم!مهولااًلجسميةباللذةيتعلقانما.

افيةيزوجهبانابيهلرغبةيخضع-.!-.-د!،بالعبثيةالشعورهوالمرضوليس."اًلتملك))وانما((الشأم"ادنهبى

اًلتيكوروشونوفناتاليا،ثريفلاح--..*ع،لا-؟حش.ع-شبئ!في-..ارداًنخصهولن،لاتخصهاًنهايفهمفدبنو.التملكا-ننحالةوانما

الدعائيبنالىيستمعوهو.يحبهالأ..-ء--3-+!.--.!)..،س.فيهسريرفي.بتمدروحين.البلاهةمنينقدهاًءمطدامحادتلهويصدث

.لم..1101-!--!مس+خ؟ج!-ص؟-لا-.ء2--ءعننهائيابرنجفصلاًنهعذببصماءركويدنبمجرة،-(ءلىتث"فىبالمس صرعلديلجاكاروالى،لحمر!

اًل!-مرءنالقد.بمةافكارهجميعم!ه!ير!-!؟!!؟،شخلا.سفيء!.؟!س..سيسيليا

والى،كقوراًقيوواجبهوالوطن-دؤ!!--:نمبىيطايى،الادبيةالاوساطفىكبيرةء!جةالروايرةهدهاثارتوقد

صرورةلهيعرصالذيبودتيولوكوفدكا!.الأخرالبعصكانوان،مورافياماكنباجملمناذقاذبعضواعترها

يرحسولكنه،شعبيةسلطةاقامة؟كا.موضعمناكثرؤيءجانية،،واقعتارمهاكثيرةء،خذعليهااًحد

بة--4طراًصتيارفيبالعجزفحولوشو....--.

صوو!ومرحت-رمةسخصصياح!مكا-؟لمإماللإفى"و.لرا،لابيةدىدىالالامرو،ؤ!4نكلستهي((اًلآمنراًددو!ر))تلمييييلمجا-قيا!لاتحا&01--.

وعاشق،محدودفلاح)تماءاةلمهورواسث،رية(الفكرو!فهخوشجاع

شوسطهـصضوىعلىيتفو!انهمنارء!وبا(...وةذرو!وعاناني")1(الامنالدون!راءروأ-رلآاًناًاءهـبرتا)صفياتيالادبمؤرصوبقر

!صذه.مالافيبصبقةن!4برفعرهو،الضاصةليميزاتها)فلاحينلمان،المعاءسالروسيالات!خئار2اروعمنهيلفولوحو!يخائيل

النظامالى.بعودمابقدربفور؟!اعرالىاعودالضطاولكنايزاتامقابلوؤبااهـكرالمةارواهده.نذكووحو.الاطلاقعلىارو!ها.لكن

رببسىظ.اثورةقبلالقرىفيقائماإنآاذياوأ،فوضويالفرديأ-!ياالحوار9ءن!ولوخومعالمالذيلباسترناك("/جحفاءوادكأورا))

(الاشمخاءرل!ن،فيهاتئتثرانوكل!تسضطيعا&يهـياًلس!يثةالغرائزمعسكر.بنالىروشا.لقسموالذي،ودلع-وافمكي.زولمه-تويبينبرفأ

يحولالنظامفسوء.عنهاضونيرلااعمالاالابرجدونلايرنالقادرفىءاكسفائدةولا.المظمرةوءمسر،ةاق!بزاًاوم!صكر،للافجامقباينعير

.!هـامونسممابقدرءمزقين"هملمت"اشصاهالىاسئ?ةاشحطص"؟والسلمالحرب))و"االآمناسرثن"بينالثبهاوجهالىالاسارةمن

..،الخ،صةبالبماةاكلامةاالحجاةولدا"لىواًلاحداتالاشخاصكثرة
ذلك.الانسانبالنممسةذئعا،الاشترافيخارج،ال!سمان،كونوهكذا

..اًلقاريءبتساءلاندالمفولكن..وعراًت"االاوصافرقعةواتساع

."الامنالدون"روايةاساسرهووالذيؤ-ها!وادةلااًلذيادطق!و،2291وا129ًدبئالروسياًلثعبثيراتشولوخوفوصفانبعد

حدعالذيعريعوريان،"فكرة"روايرةهنيفليست،دلكو
معاختاربل،تولستويفعلكما،للانارةكمركرالعاصمةيحترلملماذا

ائلععومببةفر-فيلىحمالحمرا،خجرل!معلنهـمنعبمييفنهالىكتمم!حتهساحبنقرنجةرمنارالواقع؟اررو!ضفافعلىالممتهـةالقوراقيةتاتارسكيقرية

وف!ههوانه،ترلم.رونماذا".المحيبة.بسماتهالنهايةخىيحتفدسورقرونالقاصرةجعلذاتيقلالباست.بنعموندائماكانواالقوزاق

يئسلمولئن".العامفيمرةمناًكثرنفسهيح!انيستطبسلاكأنتاًيااًلركزيةللسلطهمعادينكانوافقد.الامتياداًتببعضلهم

...معاكسووجدوفد،لينينحكومةبمعارضةبدأواوقد،-اًلسلطاتهذء

وبمعربعوتعوداحرلكرامةسبقطفيعطفاًيتيكامانبيثرشوحوور!سقوطهث!نلوفيير-ةالقراحداث:لضولوحولىاعرىمايبدووهنا،فيهمخلفاءالثورة

شديمظمحافظةيحافظفاله.(الشيوعيةمع.نتحالفالتيالقريةالىالىوترمزتعكساًلتيالاحداثهذه،البولشفيكعلىالمتمردةالصغيرة

..تزيلهااناهداهـالثورةمنكاناقيالعقبات

لسلبية(لممماولقبرهمكيعلىلعلميزفالةكفاشورلوخ!!لجمبمنثلبولشفيكماالذقويننيعبومنجزءيقفهالذيالغامصاترددااًلموقف"/الامنالدور"وتصف

......-اتخذشولوخوفوانلاسيما،الحرجةالسنواتاتساءالروسيالشعب
الاشتراكي،المثلبنبلالقاريءيشعرالهميتكمن)اًلهزيمة(فادييفا

فلاللمؤلفاًبوادمجرديكونونمهخم!ينصزبييناًوعمالخلالمنلاويحتمرميليخولىعريعوريانوالواقع.وفنورعامنقسمارجلالهكبطل

ان4لاالمتنوعالدقيقاًلتصوبربواسطةوانما،الهـافيالاقناع!حملونوالجزء.فنوسطفلاحابنوهو.4وطبقتقرت"تناقضاتشخصهفي

تربكأايةيئللمفلاصأقلبفيالروسياًلائقلابيثيرهااقياـلصراعالحربقبيليربطهالذيم!الحبلقصةتقريباكلهمحصعىالاول

ذلك،يس!طميليخولىجعلالىشولوخووءينتهيوان-سياسيهـةاًنيبستنقيكليحب.الملتهبةالجميلةءار.اهراة،باكسينيا

الفضي!!-ولاالمنافسيحشىلافهو-عامةطينةمنليسغريغوري

ليمةعلىبجدابقالدلىبتدن!مما!للئعرذبكلمثببوبىهزبمةعلىعظيمبممللثمنربرلذ!ااهـ"مضعلى،عابثةبصورةرفسهاتتاكلطاقةجيونايضايظهرولكنه

.........الىواضطرارها،اكسينيابيتتحطم)والاخلاقيةالمدنيةلقوانبن1

،لعك!مقرمنكادرحوفيهاابخفحونةيمجحمناس!لسموو!ياتيببنزرلك!شابايىرعئونتعنومنررقتهالذيالولداما،مجاوربيتفيكخادمةوالعمل.قربتهامغادرة

تشا؟هـاو!-مزوهةعاطفيةقصةشولوءو؟طلدى.برجدلاالقاديءفاناستطاعاًنهفيكمنالكبيرةشولوصوفىءوموهبة(فيموتغريرعودي

حتىاًلاريأؤ،علىادخألهايجباًلتيللتغييراًتصاؤ!ةيةبئوائما،عهيماومفهوم.وبؤسها"رومائتيببة"عاطفةجمالواصروقتفىيصوران

..قذرااًلبؤسولا،خداطبعدفيهاالسعادةنكونلاتحفياًلتباًلثورةاشكاليقصدانما،الرومانتببكيةيئتقداذالمؤلفان

اثرفاؤها،ا!ميةاوسباشبة"الامنا)دون"روابرلأكانتسواءصىمني،وصدرالفرزسهيةالىبرجمتأ،أجزئماتةفيووالة)1(

نموذجى.،كامل،متزن.اجزاءارلعةالات
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!.ا.فسفأ-!طا.!صجما

واخذ،مطلقةيساريةاكثريةاًلفردسىصابىرولنفيوكان،الحربانتهت

..العمالدطبقة"مفيدين"ديكونا"معانيوما"عنيكتبانوكاموسارتر"الجديدةالروايرلآ))مو-لآ-كص!ظ

الدير*شاتوريةالىتنزلقسبطة؟ذلكمنعاعاعشرخمسةبعدنجدفماذا.ا-

سيمونكلوديقولو(نا.0الاجتماعياًلتقهقرمنوعهد،اًلتعماريةوحروب

يىحتلأولا،ففسهاالحباةالاالحياةمنلاينتظرالةنانالحق"ذلكبعدرو4ه!هة988هـ"؟ولا8)*."الليلمنتصفمنشوراتنتعيهـ"

اجتماعيوفير"انانيبطبيت"والفن.ذاتهممارسةفيالامكافأتهمن،"الجديدةالرواية)ءاسماًليومعببهيطلقالروايةمنخاصالونا

بانفسهالارتقاءعلىمسعاورتهـلماوالناسراحةتعكيرمنيسخراًنهايخاصةنظريةلهمالذينمنالشبابالادباءبعضانتاجهافيويتصعارك

"!للحببتمجبدهاخلاقيلاوهوغرييهروباـلينالرواـئبينهؤلاءوابرز.للعالمخاصةودؤبةالكنابةفي

ليسانهيرىو!و،لمفلوبير(1بوفاريبمدام"المحاضرخشهدويمصم.ء*؟4كلد؟

لانوؤربردةخاصةطريقةعنتعبير!ووانما،الزلىءناخلافبةاسةدر--3م-!ا!!كابر*قيبررز

الايرملكه،كنلمبحسيدركهوان،العالمفي،حسيا"المرءيكون؟حصير-؟-.""؟د-!"!ئر+3..-ؤ،علأ3يربخ!ؤ!لأ

.،(أناهيبوفاريمداًمان))برةولالذيفلوبيرءوستاؤ!33!ةكاع"لا?خ+!---كا،.ة/!!لم.:نر-ء-؟.:.؟ء!فيل!/-

مادةيجد؟نالوصيدوحظه،الوجدالفئانثور.كونذالثوعلى-.-بز،لى-.-*نر3!!.ي؟فيلا.ع-.،بركا!*:.لأ؟:د+؟يرتج.

والما،معئاهـاللاحداتيعصبانليس"،"والخا)،رءصتركةالمه))الواقع.-!-كأ!سثن!3.ع."3*-؟--ء."؟:؟خ-:؟.!"ل!!-؟+"--

اًحباشبم":سيمونكلودويقول(أ.وعطرهاولحمهاوزنهاءن)"بر02!--بر!!ش:ئر3!!؟1؟-يمخ-!-في!-:?ل!لأ"في-!-!-نر--:بخبز.ح--يخ

إطرحهالذياًلقوالم"..عشبونبة،وحصى،امرأة،ثبمءكلقيبخ!-*----،.بم/-ص!-؟؟ء؟*ظء*ء،.!؟،فىتر

سؤالهووليس"؟كتبلماذا"!ويى!لمتمب*ين4دفسعلىالكانبلاأج--"-لا-!:ملالاغج-في-!م،ع

انما،و(..العقم.بجرسؤالاًلكاتبرأيفيوهو)ا!؟اكتبلن)ء!ولإرتر!..2.قي-د---/!-ع..--ش!لا!:----

تحدث.بهيفلا،هيكيف-"الإشياءكيف))عناعلاور-ء-:نجد3-

اللبيرلت""و"الرائي(ا/والمماحبم""مولف،غرييهروبالببناما.!2-س؟ء!3

م!الفةآراًءلهفليست-لهعدرترواًي!اخروهده-"الغفيرة"و

ددير4ليسمنهوالكاتب":يقولمرة؟خبوقد،سيموندزببلكلديبهعرروب-الينسيهونكلود
ههههه!

(اا....للناسكثيراالتعريفهذايرق)ملماذاالرفيولا،يقولهشبىءوىلمودوروبير.يئجيه،بوتوروببشال،ساروتوناتانيي!يتو!موثب

لنظريةبعثهي"الجديدةالرواية"موجةاًناًلقولبالامكانولعلقد،لندونجروم،الئشورات!ذءمديرانفيشكلا.وسيمون

دفنصساقدانهيظنالادباءمنالماضياًلحيلكانالتي"للف.الف."01ا0،0اً.اً.اً-ا

..لىبلالدجرورمنبالرعمرماجهولشرلجيلهدشجيععلىكتيرساعد
....01الربحقبيلمنلايعصنبربهمايعودوانمحدودكصنبه

وهـذا،ومضمونهالكناببمادةالاهتمامبالغير،تمليندونانوالواقع

مورافيا((سام))لساث!ماا"اًلفنغرينا)ءو)1(ك"الجلاثون"هامينكتابيننشرعلىيقدمجعلهما

نشرهما،حين،يدافعانارادانهذلك،نشرهمافورصودراًاللذين

روايرةصدورمنعاماثلاثينبعد333-*3-33*333"-لإل!3."الحضارةعلامة"رايهفيهيالتيعبيرارةحريةعن

،(برااللاهـالون"الاولىمورافياالبرتوواكثرها،الكنبهذهانعلىذلكبعدالفرنسيونالنقادوبجمع

.نحبيلاًلىالكبرالايطانيالهـاتبيعود3فيلإنج9بر!!؟؟،عحصلمخ!!ر؟،!رز01،بذاتهاقائمةمدرسةتجعلهاا)تيهيخاصةبميزاتتتمز،روائن

فيلمبممنالذيالحديهثةالارمنةمرض7تمد!!ل!!؟!بنقيآ!!!لا)!الىلوبر،1فيصعبة:بلاجمال،9صعبة"رواياتاتهاالميزاتهذهواولى

.لما00.000.بة..!!!!ا7لآ،!،!،4!لأ!*دا.القراءلدىالفهموصعبة،اًلروائيةاًلكتابةطرىمنطمالوفالمخالف
لاسياءمععلاملأالامهاسمحالهيمصح33!؟صع!لآ!!لأزرصاح!صح!؟3صح؟\

الذيالمرضهذا،واللىاتوالاخرين3!!/!رز!قي؟3!،!!!!لا"هامةمحاضرة(2)المصرسةهذءرواداصد،سيمونكلودالقىوقد

في2اموو"الغثيان"فيسارترحلله؟،-صح!صحرزحصلا!؟في!؟!!؟!،؟لأ؟في!!3وبداها،للروايةمذهومهفيهاشرج،اسبوعينمنذالسودبونمدرجعلى

فيالانموراوبوبرجلله،"الغرلب"د،"حك!لإفي!\9!!"!!!!خ!؟!مجبنيزلأ!بالافهـاراهتملاالاننيالموضوعفيفكراذكثيراعالىانهالىبالالثارة

.+؟يزئخئي؟لا\ثنلأ!"!3؟

رومامياحير!صدرتجديمةروايةلأ!في!بز،!لألاجئي3\نن!؟؟،13*،؟في؟!عنسارتربولجان!تبهكلقراانهوذكر".افكارراسيفيوببس

*اخفالىولكن،رسالسافالثعلبصولنو6.!!!!ح!صح؟!!نر؟بزبز!لإلإلأشع3"*"!يزابعدالىراًيهفييخالفهالهفوجد،الادبومفهوموالروايةالكتابة

-1؟!!!رزلأعلىالادبيوالبحثالروايةيعيمانيريدائهعليهويأخذ،الحدود

لفقهـحسثانويةنتيجةالاليسفنه7بر،كيرلاش!!!لأ/.والمغزىالمعنىالىشيءكلقبليتجهالاديبعملوان(،ءالمعئى"عبادة

لننىطبعا،يكفيالاساساما.الواقعا!97؟دعحللعالمانيثبتانيريدللاشياءتفسير،سيمونكلودرأيفي،والمعئى

فأم."للتم"ميتانجزبقيةقيمةايا.!.(؟،3لا:معنىلهيكونانلايستطيعالعالمان،كفنان،يرىاًلهحينفي،ممئى

هباتهادفضماوعبثا،جداغنيةدينو(!!لاشيءيعنيالهفهو،شيئايمنيكاناذاالعالماناليويخيل"

فيالاسنبالعيشواكنفى،شيثايخررموان،مفيدااًلادبيكونانعلىسيمونكلوديواًفقولا

يظل،غنيايكونحينالمرءانجيدابربلمكانفقد،الصواضعمرسسمها5ً(9عامفي!ماحثلنستعرض":ذلكمئتقداويقول،الثورةأي

اًلواقعحىلمحلىالمالتأثيريص!واًلمؤلف.الفقراءبمبثةعأشولوغنيااررب!!وس!لعايدةترجمة،الماضيعةالسنةفيالادا!دارلرته)الم

ولجوء،المصطنعةالادويةهذءجدوىلاويحلل،لامهاًلابنحبوعلى."9الغلاندرإقطروللهروايةاخر)11
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جماص1!ما!ا!ما-فأ-!طاع
.الاستقلالقناعتحتعقيماهيجانا.،عتعيقته،سيسيلبانحوساديةقسوةالىدينو

-!ى!.!كيملا-خ

ك!بب!با!رولكنىحنعثقعشعاصحححمونعاين!!**لا!.ءش؟"،-...؟لإء-؟نرفي-.!؟!كأفي.خني،الموضىوعفي4بوا.حد.لنركهسمأمهفادا،تخدعهسصسلااندشو. --.هـكى?،معاحاالعطادااًلروايهسعط!صعحهوحمسينهـ4ولعد

أنا"اادا.شدإفعلهردركونمعها،يهرب!.-"،.في-؟-!!-؟!-وءإ+-بنفيديفوبينفليس.مدمراوصفاالجئسميةالشووةتطوروصفهو

حفاانك؟وارفيقريتياترك---فيى!،"نج-:-!؟/!؟ودينؤ،غامضةباسمةاحرالىرجلمن.نئتقلفهي،حبوسيسيليا

ولكنهللحر-لةمتعطشانه"!بلها*بر*شيئ؟..-ع+..:.!نرليستالمفتاحفالكلمة.احرشيءلم!مهولااًلجسميةباللذةيتعلقانما.

افيةيزوجهبانابيهلرغبةيخضع-.!-.-د!،بالعبثيةالشعورهوالمرضوليس."اًلتملك))وانما((الشأم"ادنهبى

اًلتيكوروشونوفناتاليا،ثريفلاح--..*ع،لا-؟حش.ع-شبئ!في-..ارداًنخصهولن،لاتخصهاًنهايفهمفدبنو.التملكا-ننحالةوانما

الدعائيبنالىيستمعوهو.يحبهالأ..-ء--3-+!.--.!)..،س.فيهسريرفي.بتمدروحين.البلاهةمنينقدهاًءمطدامحادتلهويصدث

.لم..1101-!--!مس+خ؟ج!-ص؟-لا-.ء2--ءعننهائيابرنجفصلاًنهعذببصماءركويدنبمجرة،-(ءلىتث"فىبالمس صرعلديلجاكاروالى،لحمر!

اًل!-مرءنالقد.بمةافكارهجميعم!ه!ير!-!؟!!؟،شخلا.سفيء!.؟!س..سيسيليا

والى،كقوراًقيوواجبهوالوطن-دؤ!!--:نمبىيطايى،الادبيةالاوساطفىكبيرةء!جةالروايرةهدهاثارتوقد

صرورةلهيعرصالذيبودتيولوكوفدكا!.الأخرالبعصكانوان،مورافياماكنباجملمناذقاذبعضواعترها

يرحسولكنه،شعبيةسلطةاقامة؟كا.موضعمناكثرؤيءجانية،،واقعتارمهاكثيرةء،خذعليهااًحد

بة--4طراًصتيارفيبالعجزفحولوشو....--.

صوو!ومرحت-رمةسخصصياح!مكا-؟لمإماللإفى"و.لرا،لابيةدىدىالالامرو،ؤ!4نكلستهي((اًلآمنراًددو!ر))تلمييييلمجا-قيا!لاتحا&01--.

وعاشق،محدودفلاح)تماءاةلمهورواسث،رية(الفكرو!فهخوشجاع

شوسطهـصضوىعلىيتفو!انهمنارء!وبا(...وةذرو!وعاناني")1(الامنالدون!راءروأ-رلآاًناًاءهـبرتا)صفياتيالادبمؤرصوبقر

!صذه.مالافيبصبقةن!4برفعرهو،الضاصةليميزاتها)فلاحينلمان،المعاءسالروسيالات!خئار2اروعمنهيلفولوحو!يخائيل

النظامالى.بعودمابقدربفور؟!اعرالىاعودالضطاولكنايزاتامقابلوؤبااهـكرالمةارواهده.نذكووحو.الاطلاقعلىارو!ها.لكن

رببسىظ.اثورةقبلالقرىفيقائماإنآاذياوأ،فوضويالفرديأ-!ياالحوار9ءن!ولوخومعالمالذيلباسترناك("/جحفاءوادكأورا))

(الاشمخاءرل!ن،فيهاتئتثرانوكل!تسضطيعا&يهـياًلس!يثةالغرائزمعسكر.بنالىروشا.لقسموالذي،ودلع-وافمكي.زولمه-تويبينبرفأ

يحولالنظامفسوء.عنهاضونيرلااعمالاالابرجدونلايرنالقادرفىءاكسفائدةولا.المظمرةوءمسر،ةاق!بزاًاوم!صكر،للافجامقباينعير

.!هـامونسممابقدرءمزقين"هملمت"اشصاهالىاسئ?ةاشحطص"؟والسلمالحرب))و"االآمناسرثن"بينالثبهاوجهالىالاسارةمن

..،الخ،صةبالبماةاكلامةاالحجاةولدا"لىواًلاحداتالاشخاصكثرة
ذلك.الانسانبالنممسةذئعا،الاشترافيخارج،ال!سمان،كونوهكذا

..اًلقاريءبتساءلاندالمفولكن..وعراًت"االاوصافرقعةواتساع

."الامنالدون"روايةاساسرهووالذيؤ-ها!وادةلااًلذيادطق!و،2291وا129ًدبئالروسياًلثعبثيراتشولوخوفوصفانبعد

حدعالذيعريعوريان،"فكرة"روايرةهنيفليست،دلكو
معاختاربل،تولستويفعلكما،للانارةكمركرالعاصمةيحترلملماذا

ائلععومببةفر-فيلىحمالحمرا،خجرل!معلنهـمنعبمييفنهالىكتمم!حتهساحبنقرنجةرمنارالواقع؟اررو!ضفافعلىالممتهـةالقوراقيةتاتارسكيقرية

وف!ههوانه،ترلم.رونماذا".المحيبة.بسماتهالنهايةخىيحتفدسورقرونالقاصرةجعلذاتيقلالباست.بنعموندائماكانواالقوزاق

يئسلمولئن".العامفيمرةمناًكثرنفسهيح!انيستطبسلاكأنتاًيااًلركزيةللسلطهمعادينكانوافقد.الامتياداًتببعضلهم

...معاكسووجدوفد،لينينحكومةبمعارضةبدأواوقد،-اًلسلطاتهذء

وبمعربعوتعوداحرلكرامةسبقطفيعطفاًيتيكامانبيثرشوحوور!سقوطهث!نلوفيير-ةالقراحداث:لضولوحولىاعرىمايبدووهنا،فيهمخلفاءالثورة

شديمظمحافظةيحافظفاله.(الشيوعيةمع.نتحالفالتيالقريةالىالىوترمزتعكساًلتيالاحداثهذه،البولشفيكعلىالمتمردةالصغيرة

..تزيلهااناهداهـالثورةمنكاناقيالعقبات

لسلبية(لممماولقبرهمكيعلىلعلميزفالةكفاشورلوخ!!لجمبمنثلبولشفيكماالذقويننيعبومنجزءيقفهالذيالغامصاترددااًلموقف"/الامنالدور"وتصف

......-اتخذشولوخوفوانلاسيما،الحرجةالسنواتاتساءالروسيالشعب
الاشتراكي،المثلبنبلالقاريءيشعرالهميتكمن)اًلهزيمة(فادييفا

فلاللمؤلفاًبوادمجرديكونونمهخم!ينصزبييناًوعمالخلالمنلاويحتمرميليخولىعريعوريانوالواقع.وفنورعامنقسمارجلالهكبطل

ان4لاالمتنوعالدقيقاًلتصوبربواسطةوانما،الهـافيالاقناع!حملونوالجزء.فنوسطفلاحابنوهو.4وطبقتقرت"تناقضاتشخصهفي

تربكأايةيئللمفلاصأقلبفيالروسياًلائقلابيثيرهااقياـلصراعالحربقبيليربطهالذيم!الحبلقصةتقريباكلهمحصعىالاول

ذلك،يس!طميليخولىجعلالىشولوخووءينتهيوان-سياسيهـةاًنيبستنقيكليحب.الملتهبةالجميلةءار.اهراة،باكسينيا

الفضي!!-ولاالمنافسيحشىلافهو-عامةطينةمنليسغريغوري

ليمةعلىبجدابقالدلىبتدن!مما!للئعرذبكلمثببوبىهزبمةعلىعظيمبممللثمنربرلذ!ااهـ"مضعلى،عابثةبصورةرفسهاتتاكلطاقةجيونايضايظهرولكنه

.........الىواضطرارها،اكسينيابيتتحطم)والاخلاقيةالمدنيةلقوانبن1

،لعك!مقرمنكادرحوفيهاابخفحونةيمجحمناس!لسموو!ياتيببنزرلك!شابايىرعئونتعنومنررقتهالذيالولداما،مجاوربيتفيكخادمةوالعمل.قربتهامغادرة

تشا؟هـاو!-مزوهةعاطفيةقصةشولوءو؟طلدى.برجدلاالقاديءفاناستطاعاًنهفيكمنالكبيرةشولوصوفىءوموهبة(فيموتغريرعودي

حتىاًلاريأؤ،علىادخألهايجباًلتيللتغييراًتصاؤ!ةيةبئوائما،عهيماومفهوم.وبؤسها"رومائتيببة"عاطفةجمالواصروقتفىيصوران

..قذرااًلبؤسولا،خداطبعدفيهاالسعادةنكونلاتحفياًلتباًلثورةاشكاليقصدانما،الرومانتببكيةيئتقداذالمؤلفان

اثرفاؤها،ا!ميةاوسباشبة"الامنا)دون"روابرلأكانتسواءصىمني،وصدرالفرزسهيةالىبرجمتأ،أجزئماتةفيووالة)1(

نموذجى.،كامل،متزن.اجزاءارلعةالات
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!.ا.فسفأ-!طا.!صجما

واخذ،مطلقةيساريةاكثريةاًلفردسىصابىرولنفيوكان،الحربانتهت

..العمالدطبقة"مفيدين"ديكونا"معانيوما"عنيكتبانوكاموسارتر"الجديدةالروايرلآ))مو-لآ-كص!ظ

الدير*شاتوريةالىتنزلقسبطة؟ذلكمنعاعاعشرخمسةبعدنجدفماذا.ا-

سيمونكلوديقولو(نا.0الاجتماعياًلتقهقرمنوعهد،اًلتعماريةوحروب

يىحتلأولا،ففسهاالحباةالاالحياةمنلاينتظرالةنانالحق"ذلكبعدرو4ه!هة988هـ"؟ولا8)*."الليلمنتصفمنشوراتنتعيهـ"

اجتماعيوفير"انانيبطبيت"والفن.ذاتهممارسةفيالامكافأتهمن،"الجديدةالرواية)ءاسماًليومعببهيطلقالروايةمنخاصالونا

بانفسهالارتقاءعلىمسعاورتهـلماوالناسراحةتعكيرمنيسخراًنهايخاصةنظريةلهمالذينمنالشبابالادباءبعضانتاجهافيويتصعارك

"!للحببتمجبدهاخلاقيلاوهوغرييهروباـلينالرواـئبينهؤلاءوابرز.للعالمخاصةودؤبةالكنابةفي

ليسانهيرىو!و،لمفلوبير(1بوفاريبمدام"المحاضرخشهدويمصم.ء*؟4كلد؟

لانوؤربردةخاصةطريقةعنتعبير!ووانما،الزلىءناخلافبةاسةدر--3م-!ا!!كابر*قيبررز

الايرملكه،كنلمبحسيدركهوان،العالمفي،حسيا"المرءيكون؟حصير-؟-.""؟د-!"!ئر+3..-ؤ،علأ3يربخ!ؤ!لأ

.،(أناهيبوفاريمداًمان))برةولالذيفلوبيرءوستاؤ!33!ةكاع"لا?خ+!---كا،.ة/!!لم.:نر-ء-؟.:.؟ء!فيل!/-

مادةيجد؟نالوصيدوحظه،الوجدالفئانثور.كونذالثوعلى-.-بز،لى-.-*نر3!!.ي؟فيلا.ع-.،بركا!*:.لأ؟:د+؟يرتج.

والما،معئاهـاللاحداتيعصبانليس"،"والخا)،رءصتركةالمه))الواقع.-!-كأ!سثن!3.ع."3*-؟--ء."؟:؟خ-:؟.!"ل!!-؟+"--

اًحباشبم":سيمونكلودويقول(أ.وعطرهاولحمهاوزنهاءن)"بر02!--بر!!ش:ئر3!!؟1؟-يمخ-!-في!-:?ل!لأ"في-!-!-نر--:بخبز.ح--يخ

إطرحهالذياًلقوالم"..عشبونبة،وحصى،امرأة،ثبمءكلقيبخ!-*----،.بم/-ص!-؟؟ء؟*ظء*ء،.!؟،فىتر

سؤالهووليس"؟كتبلماذا"!ويى!لمتمب*ين4دفسعلىالكانبلاأج--"-لا-!:ملالاغج-في-!م،ع

انما،و(..العقم.بجرسؤالاًلكاتبرأيفيوهو)ا!؟اكتبلن)ء!ولإرتر!..2.قي-د---/!-ع..--ش!لا!:----

تحدث.بهيفلا،هيكيف-"الإشياءكيف))عناعلاور-ء-:نجد3-

اللبيرلت""و"الرائي(ا/والمماحبم""مولف،غرييهروبالببناما.!2-س؟ء!3

م!الفةآراًءلهفليست-لهعدرترواًي!اخروهده-"الغفيرة"و

ددير4ليسمنهوالكاتب":يقولمرة؟خبوقد،سيموندزببلكلديبهعرروب-الينسيهونكلود
ههههه!

(اا....للناسكثيراالتعريفهذايرق)ملماذاالرفيولا،يقولهشبىءوىلمودوروبير.يئجيه،بوتوروببشال،ساروتوناتانيي!يتو!موثب

لنظريةبعثهي"الجديدةالرواية"موجةاًناًلقولبالامكانولعلقد،لندونجروم،الئشورات!ذءمديرانفيشكلا.وسيمون

دفنصساقدانهيظنالادباءمنالماضياًلحيلكانالتي"للف.الف."01ا0،0اً.اً.اً-ا

..لىبلالدجرورمنبالرعمرماجهولشرلجيلهدشجيععلىكتيرساعد
....01الربحقبيلمنلايعصنبربهمايعودوانمحدودكصنبه

وهـذا،ومضمونهالكناببمادةالاهتمامبالغير،تمليندونانوالواقع

مورافيا((سام))لساث!ماا"اًلفنغرينا)ءو)1(ك"الجلاثون"هامينكتابيننشرعلىيقدمجعلهما

نشرهما،حين،يدافعانارادانهذلك،نشرهمافورصودراًاللذين

روايرةصدورمنعاماثلاثينبعد333-*3-33*333"-لإل!3."الحضارةعلامة"رايهفيهيالتيعبيرارةحريةعن

،(برااللاهـالون"الاولىمورافياالبرتوواكثرها،الكنبهذهانعلىذلكبعدالفرنسيونالنقادوبجمع

.نحبيلاًلىالكبرالايطانيالهـاتبيعود3فيلإنج9بر!!؟؟،عحصلمخ!!ر؟،!رز01،بذاتهاقائمةمدرسةتجعلهاا)تيهيخاصةبميزاتتتمز،روائن

فيلمبممنالذيالحديهثةالارمنةمرض7تمد!!ل!!؟!بنقيآ!!!لا)!الىلوبر،1فيصعبة:بلاجمال،9صعبة"رواياتاتهاالميزاتهذهواولى

.لما00.000.بة..!!!!ا7لآ،!،!،4!لأ!*دا.القراءلدىالفهموصعبة،اًلروائيةاًلكتابةطرىمنطمالوفالمخالف
لاسياءمععلاملأالامهاسمحالهيمصح33!؟صع!لآ!!لأزرصاح!صح!؟3صح؟\

الذيالمرضهذا،واللىاتوالاخرين3!!/!رز!قي؟3!،!!!!لا"هامةمحاضرة(2)المصرسةهذءرواداصد،سيمونكلودالقىوقد

في2اموو"الغثيان"فيسارترحلله؟،-صح!صحرزحصلا!؟في!؟!!؟!،؟لأ؟في!!3وبداها،للروايةمذهومهفيهاشرج،اسبوعينمنذالسودبونمدرجعلى

فيالانموراوبوبرجلله،"الغرلب"د،"حك!لإفي!\9!!"!!!!خ!؟!مجبنيزلأ!بالافهـاراهتملاالاننيالموضوعفيفكراذكثيراعالىانهالىبالالثارة

.+؟يزئخئي؟لا\ثنلأ!"!3؟

رومامياحير!صدرتجديمةروايةلأ!في!بز،!لألاجئي3\نن!؟؟،13*،؟في؟!عنسارتربولجان!تبهكلقراانهوذكر".افكارراسيفيوببس

*اخفالىولكن،رسالسافالثعلبصولنو6.!!!!ح!صح؟!!نر؟بزبز!لإلإلأشع3"*"!يزابعدالىراًيهفييخالفهالهفوجد،الادبومفهوموالروايةالكتابة

-1؟!!!رزلأعلىالادبيوالبحثالروايةيعيمانيريدائهعليهويأخذ،الحدود

لفقهـحسثانويةنتيجةالاليسفنه7بر،كيرلاش!!!لأ/.والمغزىالمعنىالىشيءكلقبليتجهالاديبعملوان(،ءالمعئى"عبادة

لننىطبعا،يكفيالاساساما.الواقعا!97؟دعحللعالمانيثبتانيريدللاشياءتفسير،سيمونكلودرأيفي،والمعئى

فأم."للتم"ميتانجزبقيةقيمةايا.!.(؟،3لا:معنىلهيكونانلايستطيعالعالمان،كفنان،يرىاًلهحينفي،ممئى

هباتهادفضماوعبثا،جداغنيةدينو(!!لاشيءيعنيالهفهو،شيئايمنيكاناذاالعالماناليويخيل"

فيالاسنبالعيشواكنفى،شيثايخررموان،مفيدااًلادبيكونانعلىسيمونكلوديواًفقولا

يظل،غنيايكونحينالمرءانجيدابربلمكانفقد،الصواضعمرسسمها5ً(9عامفي!ماحثلنستعرض":ذلكمئتقداويقول،الثورةأي

اًلواقعحىلمحلىالمالتأثيريص!واًلمؤلف.الفقراءبمبثةعأشولوغنيااررب!!وس!لعايدةترجمة،الماضيعةالسنةفيالادا!دارلرته)الم

ولجوء،المصطنعةالادويةهذءجدوىلاويحلل،لامهاًلابنحبوعلى."9الغلاندرإقطروللهروايةاخر)11
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جماص1!ما!ا!ما-فأ-!طاع
.الاستقلالقناعتحتعقيماهيجانا.،عتعيقته،سيسيلبانحوساديةقسوةالىدينو

-!ى!.!كيملا-خ

ك!بب!با!رولكنىحنعثقعشعاصحححمونعاين!!**لا!.ءش؟"،-...؟لإء-؟نرفي-.!؟!كأفي.خني،الموضىوعفي4بوا.حد.لنركهسمأمهفادا،تخدعهسصسلااندشو. --.هـكى?،معاحاالعطادااًلروايهسعط!صعحهوحمسينهـ4ولعد

أنا"اادا.شدإفعلهردركونمعها،يهرب!.-"،.في-؟-!!-؟!-وءإ+-بنفيديفوبينفليس.مدمراوصفاالجئسميةالشووةتطوروصفهو

حفاانك؟وارفيقريتياترك---فيى!،"نج-:-!؟/!؟ودينؤ،غامضةباسمةاحرالىرجلمن.نئتقلفهي،حبوسيسيليا

ولكنهللحر-لةمتعطشانه"!بلها*بر*شيئ؟..-ع+..:.!نرليستالمفتاحفالكلمة.احرشيءلم!مهولااًلجسميةباللذةيتعلقانما.

افيةيزوجهبانابيهلرغبةيخضع-.!-.-د!،بالعبثيةالشعورهوالمرضوليس."اًلتملك))وانما((الشأم"ادنهبى

اًلتيكوروشونوفناتاليا،ثريفلاح--..*ع،لا-؟حش.ع-شبئ!في-..ارداًنخصهولن،لاتخصهاًنهايفهمفدبنو.التملكا-ننحالةوانما

الدعائيبنالىيستمعوهو.يحبهالأ..-ء--3-+!.--.!)..،س.فيهسريرفي.بتمدروحين.البلاهةمنينقدهاًءمطدامحادتلهويصدث

.لم..1101-!--!مس+خ؟ج!-ص؟-لا-.ء2--ءعننهائيابرنجفصلاًنهعذببصماءركويدنبمجرة،-(ءلىتث"فىبالمس صرعلديلجاكاروالى،لحمر!

اًل!-مرءنالقد.بمةافكارهجميعم!ه!ير!-!؟!!؟،شخلا.سفيء!.؟!س..سيسيليا

والى،كقوراًقيوواجبهوالوطن-دؤ!!--:نمبىيطايى،الادبيةالاوساطفىكبيرةء!جةالروايرةهدهاثارتوقد

صرورةلهيعرصالذيبودتيولوكوفدكا!.الأخرالبعصكانوان،مورافياماكنباجملمناذقاذبعضواعترها

يرحسولكنه،شعبيةسلطةاقامة؟كا.موضعمناكثرؤيءجانية،،واقعتارمهاكثيرةء،خذعليهااًحد

بة--4طراًصتيارفيبالعجزفحولوشو....--.

صوو!ومرحت-رمةسخصصياح!مكا-؟لمإماللإفى"و.لرا،لابيةدىدىالالامرو،ؤ!4نكلستهي((اًلآمنراًددو!ر))تلمييييلمجا-قيا!لاتحا&01--.

وعاشق،محدودفلاح)تماءاةلمهورواسث،رية(الفكرو!فهخوشجاع

شوسطهـصضوىعلىيتفو!انهمنارء!وبا(...وةذرو!وعاناني")1(الامنالدون!راءروأ-رلآاًناًاءهـبرتا)صفياتيالادبمؤرصوبقر

!صذه.مالافيبصبقةن!4برفعرهو،الضاصةليميزاتها)فلاحينلمان،المعاءسالروسيالات!خئار2اروعمنهيلفولوحو!يخائيل

النظامالى.بعودمابقدربفور؟!اعرالىاعودالضطاولكنايزاتامقابلوؤبااهـكرالمةارواهده.نذكووحو.الاطلاقعلىارو!ها.لكن

رببسىظ.اثورةقبلالقرىفيقائماإنآاذياوأ،فوضويالفرديأ-!ياالحوار9ءن!ولوخومعالمالذيلباسترناك("/جحفاءوادكأورا))

(الاشمخاءرل!ن،فيهاتئتثرانوكل!تسضطيعا&يهـياًلس!يثةالغرائزمعسكر.بنالىروشا.لقسموالذي،ودلع-وافمكي.زولمه-تويبينبرفأ

يحولالنظامفسوء.عنهاضونيرلااعمالاالابرجدونلايرنالقادرفىءاكسفائدةولا.المظمرةوءمسر،ةاق!بزاًاوم!صكر،للافجامقباينعير

.!هـامونسممابقدرءمزقين"هملمت"اشصاهالىاسئ?ةاشحطص"؟والسلمالحرب))و"االآمناسرثن"بينالثبهاوجهالىالاسارةمن

..،الخ،صةبالبماةاكلامةاالحجاةولدا"لىواًلاحداتالاشخاصكثرة
ذلك.الانسانبالنممسةذئعا،الاشترافيخارج،ال!سمان،كونوهكذا

..اًلقاريءبتساءلاندالمفولكن..وعراًت"االاوصافرقعةواتساع

."الامنالدون"روايةاساسرهووالذيؤ-ها!وادةلااًلذيادطق!و،2291وا129ًدبئالروسياًلثعبثيراتشولوخوفوصفانبعد

حدعالذيعريعوريان،"فكرة"روايرةهنيفليست،دلكو
معاختاربل،تولستويفعلكما،للانارةكمركرالعاصمةيحترلملماذا

ائلععومببةفر-فيلىحمالحمرا،خجرل!معلنهـمنعبمييفنهالىكتمم!حتهساحبنقرنجةرمنارالواقع؟اررو!ضفافعلىالممتهـةالقوراقيةتاتارسكيقرية

وف!ههوانه،ترلم.رونماذا".المحيبة.بسماتهالنهايةخىيحتفدسورقرونالقاصرةجعلذاتيقلالباست.بنعموندائماكانواالقوزاق

يئسلمولئن".العامفيمرةمناًكثرنفسهيح!انيستطبسلاكأنتاًيااًلركزيةللسلطهمعادينكانوافقد.الامتياداًتببعضلهم

...معاكسووجدوفد،لينينحكومةبمعارضةبدأواوقد،-اًلسلطاتهذء

وبمعربعوتعوداحرلكرامةسبقطفيعطفاًيتيكامانبيثرشوحوور!سقوطهث!نلوفيير-ةالقراحداث:لضولوحولىاعرىمايبدووهنا،فيهمخلفاءالثورة

شديمظمحافظةيحافظفاله.(الشيوعيةمع.نتحالفالتيالقريةالىالىوترمزتعكساًلتيالاحداثهذه،البولشفيكعلىالمتمردةالصغيرة

..تزيلهااناهداهـالثورةمنكاناقيالعقبات

لسلبية(لممماولقبرهمكيعلىلعلميزفالةكفاشورلوخ!!لجمبمنثلبولشفيكماالذقويننيعبومنجزءيقفهالذيالغامصاترددااًلموقف"/الامنالدور"وتصف

......-اتخذشولوخوفوانلاسيما،الحرجةالسنواتاتساءالروسيالشعب
الاشتراكي،المثلبنبلالقاريءيشعرالهميتكمن)اًلهزيمة(فادييفا

فلاللمؤلفاًبوادمجرديكونونمهخم!ينصزبييناًوعمالخلالمنلاويحتمرميليخولىعريعوريانوالواقع.وفنورعامنقسمارجلالهكبطل

ان4لاالمتنوعالدقيقاًلتصوبربواسطةوانما،الهـافيالاقناع!حملونوالجزء.فنوسطفلاحابنوهو.4وطبقتقرت"تناقضاتشخصهفي

تربكأايةيئللمفلاصأقلبفيالروسياًلائقلابيثيرهااقياـلصراعالحربقبيليربطهالذيم!الحبلقصةتقريباكلهمحصعىالاول

ذلك،يس!طميليخولىجعلالىشولوخووءينتهيوان-سياسيهـةاًنيبستنقيكليحب.الملتهبةالجميلةءار.اهراة،باكسينيا

الفضي!!-ولاالمنافسيحشىلافهو-عامةطينةمنليسغريغوري

ليمةعلىبجدابقالدلىبتدن!مما!للئعرذبكلمثببوبىهزبمةعلىعظيمبممللثمنربرلذ!ااهـ"مضعلى،عابثةبصورةرفسهاتتاكلطاقةجيونايضايظهرولكنه

.........الىواضطرارها،اكسينيابيتتحطم)والاخلاقيةالمدنيةلقوانبن1

،لعك!مقرمنكادرحوفيهاابخفحونةيمجحمناس!لسموو!ياتيببنزرلك!شابايىرعئونتعنومنررقتهالذيالولداما،مجاوربيتفيكخادمةوالعمل.قربتهامغادرة

تشا؟هـاو!-مزوهةعاطفيةقصةشولوءو؟طلدى.برجدلاالقاديءفاناستطاعاًنهفيكمنالكبيرةشولوصوفىءوموهبة(فيموتغريرعودي

حتىاًلاريأؤ،علىادخألهايجباًلتيللتغييراًتصاؤ!ةيةبئوائما،عهيماومفهوم.وبؤسها"رومائتيببة"عاطفةجمالواصروقتفىيصوران

..قذرااًلبؤسولا،خداطبعدفيهاالسعادةنكونلاتحفياًلتباًلثورةاشكاليقصدانما،الرومانتببكيةيئتقداذالمؤلفان

اثرفاؤها،ا!ميةاوسباشبة"الامنا)دون"روابرلأكانتسواءصىمني،وصدرالفرزسهيةالىبرجمتأ،أجزئماتةفيووالة)1(

نموذجى.،كامل،متزن.اجزاءارلعةالات
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!رء1...العلعياً!داخلاقيات

ت؟بي56!اأعإهابراهيمء!يالدكتوررةلم

0000000000003هحي**ه

لانجر.منترجمةعندهإلىكاتمةصملةانخنىمدكومةاحكاماإصدروناًلافرادبعضالىالانسان.سشمعماممببرا

التي"الاولىالمقدمات"انثم،العبارتينبينالكيبرالفرقواضح،حقيقتهاوادراكادلتهامناقشةبعد.بظهرثمبالارلةمؤ/دة،بالحجج

تبلغنااذ،الموضوعمن!امجزءهيالئا!رالشدب!اانيريدالحقءنتكونماابعدوانها،والتلفبقالكذبعلى.شطوياحكامانها

منتقعفهي،عليهايتكيءاًقيالاصوللناوتبن،جذورهالىانسبهمااو،الاعمىالهوىاو،الرخيصالتشفىاماعليهاالباعثوان

،والتذي!ت،الاحداث)انكما.البنيانمنالاسسموقعالكتابؤبعض،الطبعمولبنالنفسخبتاليهاردعوا!تيالنوازعهذهمن

ايضايستثنيهاان(الكبر)الناقديريدالتي"المدسوسةوالفقراتانويحاول،الئاسيسبصةىباله.ر!داولا،قراره.بقرلاالمئاس

استثنا?يرإدماانانوهانواحب.الموضوعصميمفيكذلكهـكبمار؟وس!3ترنفعانيحبونصغارااؤرادانبماوكثيرا.كرامتهميجرح

انهاالناقديدعىالتياًلخاتمةجملةاما.الصفحاتمئاتفييقعالسيدهذااقول،الناجحيناقدارمنا!ضحسابعلىاؤدارهموتعلو

الدوببة"المثافسة"كتابمنصفحاتتسعفيفتقع،لانجرمنزرجمةنجقسمالطالب،سليمابواًبراهيممحمديدعىانقرأتهمابمناسبة

بطريقسةلهوعرضكلهللموضوغتلخجصوهي،367-935صمنكأ،ر-!ولقده،الخرطومبجاممة(التابىبخقسم)العلمياالدراسات

لفيرخين.امنوغيرءلانجرنظرووجهاتطرلةةافتخانظروبوجهات"نشرتالذي6.91-0188منالنيلاعابيؤبالدوليةالمناؤمعة"

الموضوع"النيلاعياليفيالدوليةالمنادسة)ءتاب3يعالج-3الغراء"الاداب"مجلةصف!إتعلىبالقاهرةيةالممرالانجلومكتبة

كتبهاالتيالفصولاما،6091-0188من!ي،سنة6؟ؤترةفي.0691ديسممبرشهرفيالصادرإتاًلثانيعددهافي

ق!ط-،سنة12علىفتقتصر"الاشنمماردبلوء،لشبة"،بهءتاوبلانجر،الدجلو،واكدليس،؟لغش)ء(ااـ*:!براًلئاؤد)هـذايصفني

الكتاببن،بينمختلفةاذنالزمئيةؤالفترة،2091-.918منهيولا"الخ...النزاهةو!دموالشرفة،والقحة

الةكنرةاننيتعالجهاضعفتز،هـءلىفنرة(1ةالدولي"المنافسةكابفيعالجهـ!امثلانوخاصة،البؤ)خةالالفا!!ذهبمثلءلميهاردلانداعي

الدولية"اًنافسمة"تاب3يغالجانبدلاذلكوعلى،جر4لاكتابقهمولوانما."فهبما.لنضجاتاءكل"انيركرفوانبدلا"العالمالناقد"

الكتابراندهالجانبدلاانهكما،مطلقالانجرلهاإترضلاأإا*داثا.وقضاالخهر-/جوالتزمالعلميةالناحببةج،وزن!دهانكيفيليفيماسأبين

لاالمعهخةإ،والقضاالاحداث5هذوبصدد.معينةا*هـاثاالحالبطسعة.واخلافيتهالعلعيالنقداصولخا)فوانه،الحقثوبالباطلوالباس

سهاد!التيللؤراءيتعرضاناخيراصدرالذياًلكتابلمؤلفبددرلموماسية"،لجووليمكتابعلىسطوتانيسليمابويقول-1

"المنافسةكأابمدورقبلصدرلانجركنابانوبما.السابقالكتابالدوايالصراعمنكتبهااتيالثلا!كأالمفصولمنهوترجمت(9الاشنعمار

،ذكرتكمامهمكتابانهوخامة،اليهالرجوعمنبدؤلا(!االدوليةالتيالمراجعاهممنكانلانجر،تابانلهواقول.النيلاعاليفي

التاريخيةاًلقضاياتناولطريقةؤييكونفالفرق،تاريخمداًنواًلميداناليحها!ثرتوقد،اليهاارجعانبدلاكان

اًليها.والنظرفدال!،بهذاعنوكتبت،ديهااليهرجعتاًلتيالاماكنكلفي

..اً.......السياسةالكتابهذاتناول":نصهما393صفيالمراجععلىاًلكلام
لدوليه"ةةللمناؤسهكنابمنبعضاًلصعحاتارلمحامالناوراورد-،

كنأبفيالمادةانمميها،لانجركابمنمفحاتبارقاموقارنها،ا2.9ً-.918منالمدةفيالعالممنمختلفةالحاءفيالامبريالية

!طللمادةحرفيةترجمةالمصفحاتهذهفي"الدويةالمنافة"اعانيفيالدوليالئضالدضوعمنهفصولىثلاثةمولفهوخصص

منالمادةانيقولفمثلا."لانحر"كنا!منلهاالمقاللةالصفحات.بحقاًلحديثالتاريح!ؤرخياعظممنلانجرويعتبروليم.اًلئيل

...............0001الكبرةالاساسيةوالمراجعالوثائقالىهداكابه؟ليففيرجعؤقد

كبير"حريهمغاللماترجمبماديالمنام!م!سهقالبلصرنجر8.ميالى؟من.ضلصفحاتتحليليةدراسةتبهفاندلكالىوبالاضافة،مختلفةبلغاتوالمنشورة

فيليياتيينكنابمننص(،الدرببةالمنافسة"كابمن،9صفمعظمالاطلاعسعةعنإسممما،محايدةدقيقةعلميةبروحللحوادثفلسفية

بشوهو"4091-1876منمصرفيالافجليزيةاًلفرنش!ا!افسة"".المضمارهذافيالباعوطول

جامعةمنالحقوقفيالدكنوراهدرجةمؤلفهبهنال،الفرنسيةباللذةاًجددليساو؟وسرقتهلانجرعلياعتديتقداكونهذابعدؤهل

اليهارجعتاتيالاساسيةالمراجعومن،4091عامبفرنسامونبلييهمثل)الكبارالعلماءعلىالفرصةيفوتلعلهمرجعهيغفلانبالسارد

القانوننظروجهةمنخاصةوبصفة،اًلكنابموضوعؤيلاهميته؟سرقتهمصدرالىينتبهـواؤلا(سليمابوالسيد

فياببهيشرلملانهمطلقاالكتابهذاالى!نجريربمولم.ال!وبىبئنهالا!اداًلىدغهالطالبالناقدهذاسذاجةانالمضحكومن

فهااًلمرجع(،5الدوليةالمناؤسة"كنابمن89صانكما.اًجعه....

التزمالناقدانولو،2691طبعة"مصرفيابخرا"ملنراً!فرد!ابالمفنعلة(الجريمة)لاخفاءلالجرىبسخكلاعدامستطاعتي2مي

نحرلاانلوحدالناسوس!الس!فاسفعنوتسامىالنقدفيالامانةلمكناباًثباتييدحضهالمريضالتصودوهدا.مخيلتهفييتصورهااقي

..كما،ارائهمنرايعلىؤيهااعتمدتصفحةكلوفيمراجعيفيلانجر

كما.الطبعتينبيناختلافوهنالر،ملزكتابمن2918طبعةالىرجعالمربرعهذاقيجمةا!إمهيئةمناكنرعلىاقرحتاف!ايضايدحفه

المنافسة"كنابمن181-126صمنالمادةاًنيقولالناقداًلسيداً.

من141-112منالصفحاتفيللمادةحرؤيةترجمة"الدولية.الهام

كابمنبعرصاكيرةوصفحات126صفينظرناواذا..لانجركابسطرا،سطرا،فقرةؤقرة"لانجرؤصولترجمتانيسليمابويقول

بيناؤريقيةشرقتقسيم"موضوعئجدها.تعالج"الدوإتةالمناؤسةا)استثنيتؤاذا))فيقولذلكبعدنفسهيناقضثم."كلمةكلمة

لمموضوعوهو،.918-1885منالفترةفي"والمافيبريطانياحدودتجاوزتاليالاحداثوبعض،لانجرتهملااقياالاولىالمقدمات

والمراجع.يعالجهاالتيالزمنيةللفترةوسابق،لافجرتمابلهيتعرضانوجدت،كلامهبيناًلمدسوسةوالفقراتالتذييلات!وبعض،كابه

كنابمنها،الانجليزيةباللغةكلهاجرةذلك!بمااليهارجعتانني،عبدهابراهبمعليالدتمورالفهالذيالكتابهياًلثلاثة!نجرفصول
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،الكتاباطرفيموجودةالمراجعهذهمملواسماء.اًلخ..محمدعوض،اً.29طبعمة(ةاافرينيةفيوالتجار.الامبراطوريه"وولفليونادد

الاسسعاثلمةمحاضراتذكراغفللمانيخى(النابه)الطالمبيعلمكماكن!اقلأيعالعلم.9.91طبعة"افريميةخريطة"هرتسلتوكتاب

الاشنادمحافراتلمكراـغفلفلم.بعدتشرولم،بر!ابخطهياتيمنالصفحاتنطالىوضمنالموضرعهذاب!و"الدوليهالناهـة،)

الدكتسود،وهحافرات11الحديتالسودانتاريخ"فيغربالشفيقونتضمن،لانجرغيركثبرةءراجعهااخرىموضوعاق181-6؟ا

ومحافراث،"النيلحوضفيالاوروبيالاستعمار"فيفريد11/دينعزيةمديرتا!يخ"تاب3مثلفطلنىلاثجرير!اامبئغرر"راجعمنئموهصا

رهكذا..،"السياسيةاًلجغرافيا"فيالشرقاو!هالمئكم!دالدتوداـخياالهسفحاتكلتتبقنااذاًوهـكذا.طوسونلعمراإ.الالث!اءط!

كلهاوهياليهارجعتالتيالمراجعاعرفانفيالصعوبةهيماثمبهاقارنهاالتيوالصفصاتا"الدوليةاًلمناهـكأ"ننابالناؤهـمنذكرها

المحفوظاتوفيعابدينقصرفيوالملفاقالوثائق،القاهرةفيموجودة.بيناوأضحاالاحتلافنجدلانجركتابمن

فسيالمطبوعةوالكتب،الخارجيهووزا!ةالجمهوديةلرئاسةالتابعةراجعهواذاسيرىالقارجم!ءولكن..":(ا!ةين)الناؤديفول-5

.المكتباتمنوغيرهماالقاهرةجامعةمكتبةوفيالمصريةالكنبدارالمذكودةالمصادرتلكاىذلك،واإرليسالغشمننوع؟لكأنألأصل

علىؤدرتيفييثقان(النزيه)الناقديرىلابهيفلاعجبوانيومن،نفسهلانجراليهارجعالتيالمرابعالاليستالهواشفي

يحبوكانوربما،شمذاامريمنيعلملاوهوالمراجعهذ!الىالرجوع.بنفسه"اًببهارجعبلعرفهاعبدهالدكتورانفيارءايثقاًنالصعب

اتا.ربما،للدكتوراهرسالتياناؤشكنقصينماالاولىالعلممدادجفيرجعمامنها،اليهارجعتالتيالمراجعلانالحقيقةعلىافراًءوهذا

وبينر3وبينهيمرفهماًندوناًلناسقصراتبهايعرفخارقةقصرةالله،واحدكابالىمؤل!مناحمريرجعانعيبولا،حقالانجراليها

!"اًلاميالىلالى0طب!4اًلىرجعمناكل.ولكن،واحدكتابالىواـنالا؟جررجعواص-انا

مصدبمنالعلمهذالهاتيحوربما(الطالب)اًلناؤديقول-6السالفملئركتابفيمثلاحدثكما،الاخراليهارجعاتيالطء*4فير

البتقدعبد.الدكتورانالمضحكومن-"الانحرافهذااًلىبهوجهطثعةاًلىاناورجعتا298ًطثعةالىلانجررجعقلتوكما،ر3الذ

ليومممنهامصدركلقيمةعنوتحمثكنابهآخرفيالمصاددمنجريدةلماً!جنبيهباللغاتمراجعاهيهاارجعتاتيااًلمراجعوءن.2691

الحقهاالتيالتعليقاتالىرجعمنولكن.ودرسهاعرفهاانهالقراءا)هرتسلت"وكتاب"اتجينؤيليي"كتابمثلمطلمقالانجراليهاجعير

واحداعنهاويئحمأالمصادريقيمالمؤلفهذاوجدكتابهبفصوللانجركانالتي،السنويةممرومراللوددتقارإرومثل.اليهمااًلاشارةاهـادق

9(0الدثنورحضرةلحنهاتحدثكماتماماواحداالكتبومثل،والسودانمصرشئونعنالبربطانيةالحكومةالىعها9لر

وجهةمنإليهارجعالتياًلمصادرعلىعلقلانجرانوالواقعاًرىرجعتانيكما،الفرنسيةالصفراءوال!بالبررطازيةالزرقاء

ايضاكتابهقوملانجرانيدعىانالناقدالطالبوفات،هوظرهطبدونبقمرالتيالوثائقمثلكذلك،نجراليهايرجعام!عربية".راجع

العريبةالمراجعقومانهيدعىاوكشابي،فياثبتهء!عنهوتمبالخارجيةووزارةالجمهوريةرئاسةمحفوظاتفيالتىوا"لفاترالقا*رة،

مطلقا.اببهايرجعلمالتيالكثيرةوالاؤرزجبةعمبرى،ومحمد،سرهنكواسماعيلووزيابراهم،!بومثل،بالقاهرة

،الجرةالوثائقمنالاستغادةاينء)(النابغة)اًلناقديقول-7الرحمنوعبد،شقيرونعوم،صفوتمصطفىومحيد،طولون،عمر

يعرفلالانهاواليهايصللالانهالاوروبيالكاتبعنهايعجزقداًتيومحمد،غربالشميقومعمد،السنهورياًلرزاًدوع:د،اراؤعيا

العربية.اللغة

..!.........هء!ر.عم!..سم....مىعحم....0..........ء
فلم،عساوءعيميهعلىكاقتام،النالدمنععلهاًهدءادريولا

واًلتيالكنابفياليهاالمثصارالثصرةالعربيةوالمراجعالوثائقكلير

!؟الردهذافيبهانوهت:صديثىصاصلر

كانتان"(حقاالكاتبهوكاناًنادريولا)ال!ا-لبيقولس8

المنقولةللاراءالمطقالتسليمفانكبرلهخطيذةوانتحالهكتابترجمة

".تاريخناحقفياخرىخطيئة0015للقزوينىالعبادوأخبارالبلاد.ثالما

هذاان،سبقفيمابينتفقد،وانتحالهالكتابترجمةعناما

المنقولةللاراءالطلقالتس!ليم"عنواما،صحيحوغيرباطلادمماء12..للب!ىوالمسماويءالمحاسن

فيائموليةالمنافسة"كتابيقرامنكللانافترا*ـ،ايضافهذا

ارا،ـا،؟رخينعلى،كع!ةمناسباتفي،الردفيهيجد(!النيلاعاني06بةللجاح!البخلاء

بالمقاهرة،تصدراقي،افريقيةنهضة"مجلةنشرقوقد.الاجانب

فيهجاء،للكنابنزيهانقدا،9091سنةيولميةفيالصاثرعددهافي035بثينهجميلديوان

لنايق!م،الئيلاًعالىبراًلدوليللصراعالعميقاًلفهموبهذا"

التزامهالكبيرةقيمتهمنيقللولن،كنابهعبد.ابراهيمعليالدكنور35.ابراهيمصلاحشرجمةالادبىالنقد

شائعدةبلاارممبتفقد،والسودانيالمصريالجانبعنخطةالدف!اءدائما

".الفترةهذءفيالساسةمنكبيرةاًخطاء003سرارهعبداللطيفبقامالقروياًلتاعر

قاتمماامثلةاًلردلانداغيولا،تهذيمايكفيالمجالولضيق

فاتهمالاساتذةمؤلاءان(النابهالطالب)يد!ييفقدوالأ،كباواًساننه3بة.شرارهعبداللطيفبظلمللر!صافي4

كثيروفيألاذاعةفيالكنا!تقرلففيالاساتدظهؤلاءمنعددات003شرارهعداللطيصلقلمالث،لهـ!القاسمأروأ
فعد،..اًلمورحيىدو!منوحدههويعرفهالذي،لالجركماب"قرا

.المجلاتمن

فياًلتاريحاقسامه!بعلىمقررالكتاباناذكرلانداعيولاهـ

8ء91،عاماوائدفيصدورهمنذ،العربيةالجامعاتمنجامعةمناك!رببروتداًر-صادرداًراًلناشر

الاوارجو.لهايؤرخالتيالفنرةفيرئيسياضصراباعتبارهوذلك

الجامعاتهذهاساتذةبينمنانقلتاذاسليمابوالسيديغضب

لزلميملا،وفىلافجروفي،لانجرلقرأون،مئلهشافيوقي3.ميرعير.حى.سيمعسييى.-مى"!ر.....

95



الننشدكأبمنالثاتةلصف!ةمنوالطخبرالتقديمنئي?نمع.الحقنجريقولونولا،الباطل

.الضى"4الاد

النفدواعبار،واصه،لتها)عربتاكقدفئتأةءنالهل!م.!ا!أان-ءكأالعلمحيافهداورلتمابرو.لبداالاارجوةكنت،وبعد

ءة-،بفيؤانطره،به"لانسوناالعلامةادىالمواءنررافا!زوقيرطررقاوبر،لىعناوءفلةءنا)قيحا)تهجمبهذا-حقابدأهاكان

00100001اًاً..اظ!-ارا"ؤدر"وانهواغده،نارهامؤرئننءيرلموذيلاال!ي،الوقيعة
ورورلمبتنريالعملعلىار!طوبطماو،15و..صممدور

...ء-نتروقلي.اؤ-.أ"ناوا"،اكصق.قادصوداربلادهزاريجةيكتاب

ا،مزامحىءاءانرلببعضحوبمت!نسماأولدلييء(إفى"ملكالبمما!وعرمله.العربالعيقدا!كلندالا--د.رصتولا،تهريجاولاباطلا"لبعيلاالذي.يهالنزالملميالنظر

وكذد-ث1.:ا)!ع!تةمناوذةهـ!صرورءاونهسةطسطور"-.عةمن.لىبي!ابروسيدياالاخلافىبأدبشرنإقيدائماوالحق،الحق

اب-نؤطنةاما13:صتج!هدبيواك،ر/حا!دركمااًاةكأدبببنالنفرلق

برور-ةواما،16:صفنرا!ا:كأ!ا)ةاؤهـؤكبمانتروط-منلكثرلىلامعإههيما.رءاب!

اهاإصعصىلسايماو،"ثدورارج3راؤلمنها3رؤا"ابعاً)ـرالممودهحيهههههههههههههةههصهههههههههه

..خ،ر4.3.ماً.اً.اًلارفابم0.1((تمعصر))و((تر!قمق))
............تنبنطلماًلى

-،ررا!ادقط!ص!!لىالماقدلادل!يعودلم

"(لادابربهأ-اًذ"منبمال!فاطيعالتكالمنامبنلآنسىلمنهجالتارفابخيدبىدفنبموظيفالمنهجءالنقدلمنهجأالنططائطمطرمطر.رم

ا،ن!-في:قط!سمد!*تائارجعباك!عرؤككيفتعرفانردتاًس555555555 ....هطحح5555555

اكوره-يوللمنهجاً.عصاريخي"وللمنهج.15و.12صالمفنى

اوة-ترااء:ذ،داواولا،حرف!ألةمنزبكاملهـاالهـةقراتكرى918ء!ص:-زاولمن"نخارجونئن،الامدقاءاحدذكر!يضرينمناكترمنذ

واكبرزا؟ر"-ازقلكأضي،مفهاليكةذ!رتاو،لكرز،31لذوالآا!نجا:وسأل،ا!دبياتقداءنزاهتا1ابراالاداب))ءجلةبعددالميدانحيفي

ا)".ىود11،إلآقيبزاما.بينظ؟ناومءافترةةأب!الرجوع.ذب!ن-"وجذرارؤتتافسعاذامانعلاؤلمت،4ؤةقى3بالمشاررأيكما

..اًو.اا!.((اًلتقإفة?مجلةاءدادمنسابقعددؤي:ؤال.است"لدرهامموصوع
لانا"ول!"-بممنمارلهيصعاندولمتكامليتهجاعنبهااتنحدت

اًت!8صمنلقرةا،إوانيءلىهاؤ،خاصا؟با!4،ةردلمةشطب!-!وهـ-و"ومناهجهالادبياًلنقد))قىمقالاز!ديسليمنننرالدمشعية

بة...021...0..0..0،اًنرأرنقمافطب،سبد،دللاستالنؤدالادببى(("كتابمنمكئوفةسرقة
ءدا.ءنلاحبرفارو035ص(ن،ومرا05ثرءق!ورره!091-

236فارتصتحسنان!قوم،الفكرةاحبانتءدمتمافلتللاداب؟بذلكتكتب

اداً،ن4اربصفرمصهالمقالماحب.لحرج-ءةواً-*رجنرو!كذاتياادهـإلإو،اوهـوداا(الاداب?وردوصدر.فنأوافتر،بالعملاًنت

:ص!ابليل!تزللمبماوالسكةةضي1حيرتيلكن.لومنااًليهزوجهرمودترؤ-"برءصها/ضافيهاءختوداالموصهوفالمقالرا/تحينالمفاجأة

مركينؤ!زترهكيف؟هـواًهؤة-ا:ة-4اقالاصا*بارتضىفيط3،اؤبا!طد-ارقيادخإطحتىءضضعلىوطورتها،الثانجةللمرة

ؤت-"بئ،ور3المذالمق،لغلىووقعت،المتهم(9الثماؤ""مجلةعددوتصعحت

،اءدء-لداكداًم1،اود،هاحت!الامازةولز!صي،الزميلذادصدقني

ليا)-،رقة.لهاترافيمعصحيبببايدانمنالعزلتد

:جداراهـن!-لمبر!-ديسليممقالاًن.بالقولاكتفياننياوبإ

إريءالق-اواًلمقالصاحبلمدىانهمانقخشيت،ؤطبشدكتاب

ءلمىفكتبت،بامعانالاولىللمرةالمقالؤقرأت،حجةدونبالتحامل

"و!،هء"اصولهالادبيالنمدء)احدهما،كابيئملظصانه:هامشه

ونر7ؤشن-كلواطبو.ءتدورلمحمد"العربعندالمنهجياكقد"والثاني،قطبل!ديد
ء-دةمتملمباالقراءةفأعدت،!ديتحتساءتئدالكتابانيكنولم

باع.،نهـ،كلمات،الشبهيثيرتكرراًمعينةكلماتتكررلاكتشفمرات

-12:تحقيق-مرةا3ً:مناهج-مرة28:عمل:اشتقاقا.نهااو

أ-4ورم.-ل،/5تساءل-ع:نطرة-ع:حكم-6:مذاهب-12:خصائعر

لمقروت-(:لوحا-4ةتصور-(:صياغة-،:رأى-م،:ضحاو

ماكراز!"...2:لحظ-2ينحصر-3

عمل"كلمتااشارتفاذا،اصحابهاالىتثبرالكلماتهذءوبعض

العربيالة--:روو)فطدءحمالى"واضج-صيافية"وقطبسيدالى"مناهج-ادبي

ا!نإءسعيد،لوصزهديشدمالاديبالسيدالىتبطبرمثلا(9تنحصر"كلمةةان،مئدور

مثلها!بملكمنالايعرفهالا!ريبةوبحاسة،بئقسيشممتهماوهذا

هذابسرقةتقطعاووتؤكدتجزمالتياًلبراهيناًوالبرهاناما

رنلث-بعهاًرا!!طارقئعطررهاًلدقيقة:والارقاماًلواضحةبالاشاراتفهياًلمذكورينالكتابينمنالمقال

الادر-يالعهل"حتى"تئحصر")منالالمفمنالاولىالفقرة

:المقدهـة-قطبسيدكتابمقدمةمنالاولىالفقرةهي("وخلقه

57178؟:181311ب.ىلىصاحبمبتكراتمنلانها"تنعصر"كلمةمنالاحتراسمع-؟مي

هـو"الادإببمالىالعمتعريفبصاحبيهعترفاوؤليلبعديصرحئم.المقال

تقىمااما!مشهودصاحبهلان؟لماذا"..شعوريةتجربةعنالتعبو

حرفيافمأخوذالثانيالعموداولمنونصفسطرمعالاولالممودمن
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وظيفة".3ءابهمقدمةفاتحةفيقطبسيدالاستاذويقولإ-ديتحتمناظلاهذامثلريهف؟معروفنينشهرنجيناديبتين

فيتتلخعى-ال!ابهذافياوضحت،1كما-وغايتهالادبياًننقد.مجات-،علىوسهرهاًلثقافيماط!بسمةالمعروفالمجلةصاحب

ونجبمه،ا،وضوعيةقيمت"وبإ،نا)فنيةالناحيةمنالادبيالعمللقويمانز!ديسليماتطاعبهبفايسأمناجيباناستطيعلكنني

ماوتحديد،الادبسرخطفيمكانهوتعيين،والشعوريةالمتعبيرية.رالاحبالقلمامسك:صنيعهصنعالىيحبلمنفأقول،المقالىهذايدبج

وماس،له3الادبيامالماوفي،لغتهفياًلادبيالأراثالىاضامهاجمعئمجدكأإبلايالملخصةا!اًلرئيسيةالاةكارتحتبهوخط

وخصائصه4صاحبرر.اتوتصووبىفبيهوتأنجبره،بالمحسط.لأثرهمدىواذاً،1ؤوؤ،او.نحتهااسمكوض،صفحاتفي.نحتهاثمرتما

تكوينه.فيانفركتالىتيانسيفياالعواءلىشف3ووارتبير/قيالشعوريرة..رؤقي،-ا؟نبأسفلاممتازكلددلأصداتتهيأمجلةلى3اًرسلتها

."كذلكالخارجيةواا،وامل،تربمانزهديسهايماحب-المكن.الظاؤرةالضلحكةبصودتك

.الاد؟!النقدموضؤع!واذنالادلي!بماقارممل-:ز!دبمما--طاؤ"اتيااراجعار3يذانععا"4الكفاءأهدهبئفسهيطنوهونفسه

من7صالادبيالنقدموضوعهوالادبيالعمل-ةقظبالاة،ذاررآ-ورررأىالمقالاتبعلواكثرت.يصوكان،سرفهااًولرصهااومنها

روال!علىالمقالؤي!كبء،الناؤد.بنبهذ.بن.اًلناؤهـالادببئثقافة"النويهيمخمد

لاقل.علي!طرايبئنيجودجمقالمستوى
للبيئةا!رازاالفنيالنتابمإورتبرلاالمتكاملالمنهجان-:زهدي-

الناله،منجيلمطالبفينفسهيرصرانكذلكعليهيحتمولاامامةاأم"ازادالعدمنولا،اًلادابجلةءنتغضل!الكلمة50هذطبعا

الشريللجنسانسانيةاشواقءنيع-رؤدالعصورمنعصرفيفىلاد/بصقإةةخاصةاهـتاراوعددها،عةءالجبالمجلةمستؤىلان،داته

انماقائماجتماعيبوضع!علقلاالتيادةالخاالجفىهداولمشكلاتكلهاتابهـ-3بها.،؟مغالتياواسعةاالمحرخصوعلىدلالةهيبل.تناقشلا

والقدركالغيبومشكللأتهاللأونهذامنكلهاالانسانيةبموقفتتعلقءةءسعند؟الاد،!النقدؤنانخصاحبهالرأيوتوكبدوقرا؟ها

به.استشهدالذيالبيتاخرحتى..للقاءوالتلهفوالشوقوالضمراببمااتالنقدبانمندورالد،ننورم!ا؟منوانا.الفنونسائرعن

للبيئةافزازاالفنياًلنتاج،ووادلااثتكاملالمنهجان-:قطبسيد-ا)*-ر،بالنقداوقرؤ!فيهاعم!ل،اتسرقاتتقصيعلىيعتمدالذي

منجيلمطالبفينفسهيحصرانكذلكءلميهيحتمولاا)مامة514--صؤ.روونص!ايختلفالا.*ث،البناءمنوعرفهؤديما

انسانيةانتواقعن/!رؤرالعمورمنءمرفيردفالة.هـحدودالناس.وعرؤ،ونر.ورص،صدامقولة-6وبحؤكيرةولافكاركاملادبيلعمل

تتعللااقيالخالدةالجنسهذاكلولمشكلاتالبريداءضسالح-ولاوي?مودمحمددش!ق

منكلهاالانسانيةبموقفتتعلقانملمطلوباوفائماجتماعيبوضع

(،001للدنيةالكمالااشواقولقدراوكالغيبلخالدةاتهمشكلاولكونااهذه5554هههـ5555555لم-5555555555555

؟لبيت؟اًخر!ىالفقرةنقلفياستمرهل05م.هـ؟و!وو

الاستاذقطب:كابمنحرفيامأخوذؤهوالادبيالنقدمناهجتقسيماًما0.5ء

1(1صوا11ًصمنالفنيالمنهجفقرة-51حسينعدنانمحمدبقل!
ا14ًصمنال!ماديخيالمنهج!فرة-2حههحى3هم!هههـ505هههههع!!هههه

وص-.91718ءىمنادنفسيالمنهجهةرة-3

022صمن4عامالمناهجعن،بتوالحداًلمتكاعلالمنهجدقرة-(?تيانرءتاثورر!:ىءيىممفالؤراءةء!الانؤرءتؤ!

الادبي.بالنقدالخاصإدابعددفي(ومناهجهالادبيالنقد)

اًسهليمنرورالدكورعلىالجراةمنالاكئارداىالكافبان،ربدوفيناطناالىااقاريء.إهـفيييبةمنبشيء.بوحيالمقالذتوان

نافيصجايرلملذلىن-؟لم"ذاادرىولا-عاقبةوال!لم"ظلاواـ*ن،وءتا!جهالت!دقواعد،خططواانبحاوإوناوحنططواممناكاتبا

كلفجاءتامةوعباداتكاملةققرات!هـور3"وراًلمدكتابمن.،ةطع!ل؟اًلذءراللإبالمقالفيماذا.حنقانجتوراًنإببتماالفارفيع

يعوزالمئةصسن-كانواناميئ/بمونيكادنقلامنفولامنهاًقتطعهماوزة?هلنتزح!وهل؟عابها،لمبقالكتابرعضلاداءنجهـيع!وهل

.هذاءصتيعه!ضخمةسرقة5.ذاكولاهذالا؟نقديةلانجاهات

الرجوع،جبالىتيالصفحاتداكرااًلمفالمنا!كباراتبعضو!أوردالمذإ--ناالاء.لمبنوبينالمقالاصراًتبعضببنالمقارنةالىوسأل!

.اقولمماالمتثبتاايهات-ور3الد(ايهربعند!المنهجصةد)1كتابوهـماالكا.نب،ماعايتالاول

........د?بلللأدء"،د(وسناهجهاً!وله-الادبمالنقد)3"ابومندورمعمد

"...العر!عندالادليوالنةد":د"ولهت!دأاميا!العره
.-..........ءا.،-اايىهـز!ديادخلالىتيالعبارإ-،فيسأفعلهماهذا.قطب

ا4ًصواً.صطميهيا؟اوالد!ليات!حصياالالععالمن"لمولهودنلإ،كما
...هـت-اكلمكأحذؤءاو،باخرىلمةابدالمنوالتشو؟اتحويرابعض

(العربعندا(تهجيادبد)3.،ب.ء

ور،ن3المذالدتاببئءنحرفيامقول.ه،كبيمااما،هثاكاًخرىءقيواظ

بقولهوتننهي..الان"وررساءل:بقولهوتبدأتليهااك!اًلفقرةال!،باناًلعلممع.بارقامهااًلصععاتالىاجلهمنالقاريءف!جل

.اهتابامن15،9،(1الصفحاتهي"ءاياليستولكنها"ساءتمدهااات!وابنسخة!مطبعتهامكللهضةمكتبةنثرمنءـواًلاول

("،...تاريخياالعربعندحدتوالذى":لقولهت!دأاك!ارومرةا&ربرإ.الفكردارؤشرمن5491الثاذ-الطثعةهياًلكانيالكتابءن

...م؟بة..ة........بر!حه-لى،لنههـفيءايرلآتنحصر":-مقا،هطلعفيرهديسليمي!قول

بينالموارله)4مابرديالاءديلرلكنا!عمدماولطافس!مينبموهم!)فيعلىصلرو-رالاهة!ببانفوظيةلممه،فنبلاقيممنلهماوتقديرالادجمبماالعمل

رقولهوتت.!ب(،5ا(ء،ريرخيةالنظرةبناتنتهيا)بقولهتبدأاقيالفقرةالادب-يرخطفيمكانه+ييناوالظسعوريةوالتعبيريةالموضوعية

منا2ًعيفيهي"الادبيللتاريخالعربثدسابقاًلادبيفاف!د"5وتأ؟ننبالمحيطثرهقمدىوقياساًلادو!ماالتراثاًلىاضافهماوتعديد

الكتشابشف3ووالتعبيريةالشعوريةوخصلمخصهصاحبهسماتوتصويرفيه

هومئهاالمالثةاًلفقرةتتمةوهوالسابقةالثلاتال!قراتيتلوما(1".وخلقهالادبربطالعملتكوينف!انرركتاًلتيميةالنفسالعوامل

يمكنهذابعدفهلالكتابمن05،ا17،8ً،ا6ًالصفحاتفي"الآداب"فيمقالهمناًلثالثةابسفحةفيالكاتبيعيد.الكنموهذا

01وتواردالخواطرالنيةحسنعنالحديث0اخربزتيب
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منهلبقةمغالطةكانتفقد،الىتعيرفيللبساطةالاستاذدعوةاماتصدرخاصةمحكمةلهتكونانبالحاحنتطلبالادبحرمةان

الفصحىبينماالترجعاًلاداءمشكلةيعالحموضوعايقرألمنبالمنسبةاف"مافياسنتطيعلاانني.الادبيةالخياناتهذءمثلعلىحكمها

تميلالتيالبساطةلغةالىيدلعوشكولامناواحدفكل.والدارجةالضمربكرامةاًلردبر*النوعمناستخفافانهالاالصنيعهذامن

بجبخ"قولهماثالمنالايامهدهفيينفرلامناومن،النفوساليها.القدس!يةالكلمةونترفالادبي

للتندرالاةيسفعلوان،كلامهفييستخدمهامناومن"زعوزهايضمانتاركقدمندورالدكور.بكونانزهلميحظحسنمنهل

اًلفكاهة.لمجرداوواللغويينالنحاةباعمامنا3ءورالدالان!تمثلوانني،الادبيبالنقدلخاص1الادابعدداخراجفي

قددلمواءبازاك"من!بعلىالجراذرلفةوحبذا،مقبولةاذنالبساطة.باستخفافيبتسموهومندرر

كانواذا.الكييرالوطنفيالعربياًلشمعبمجموعوكتابتهافهمهاعلى:اقولهااناودانجبرةكلمة

الحواجزسيحطمالقريبالمستقبلبانويؤمنيتفاءلالممداويالاستاذا؟المقالهذانشرمسؤوي!منقسطا(3الاداب"تتحملالا

دبنالمتبارلوالفهـلماللغويالانصالويحقق،العربالقراءبينالفاصلة

اًقربفأظنني...ومغربيةوعرافيةوساميةمعسلةمنالمحليةالل!جاتحس!ينفنانمحمدجبله

بالممرلمسايبةطةطك!رىلونمتاتل!الىلقةلعةفيفصحىاالملهجانفالميهانيتجهعلحهالمعقولادلىه!هه!!5559!هه

وشاميةمصريةقضية:وهناك،فقطوفصحىعامةقضيةهناالقضيةلان!((...اًلاداًءلسلمنل والقهمةلبصصرححينئذستصلحاللغةانثم.ونميرهاومغربيةوعراقية

الكتاتصروبوسائروالنثرستصلدلشعركما،معاوالسرددلحوارمايوقدربتلم

الحيويرلآالمستلزماتبجميعتقومالماضيفيكانتكماتماما،والحديث5!!

..لابنانها

..القصةفيالاداءلغة"فيالمعداويأنورالاستاذرأيقرأت

مايوذرتحلبولعلي،لهاعرضاقيلملمشكلةتحليلهبعمقأعجبتوقد"والمرحية

!م!هه!ههه!!!!!ههمعء9جمينحن"المقالمستهلفيقولهمنوردبمارأيهالخصاناستطيع

...اً..5فيالردعمليةتكوناننرى،بهنناديالذيالنقدياتجاهنافي

...اًلادمهحولليعثلمحبل5تعببرفهميصعبلابحيثمبسطةتكونانعلىالفصحىباللفةالقصة

..يدورالذيالحواراما..انتعلمبنانصافاوالشارعرجلعلىمعين

الدجانصالحبعلمأركبانورجبالصر!ةاوالقصةفيذلمكأكلانسواءالشخصياتبين

هـ5555هه5555!هه555555اخر،ررنج!اوالمعاشيالواقعفيلشخصياتابهاتنطقلتيااللغةبنفس

نضمنانهو،مزدوجهدفذلكوراءمنولنا.اليوميةحيا.نهابلغة

كأيرةوهي،3عبدالداعثداًللهالدكورالكببراستاذناحسناتمنالتحميقوسلات،جهةمنالقمعيالتصويرلعمليةالفنياًلمفهومسلامة

بينالربطبضرورةدائماينادي،عميقوتفكرمتواضعباسلوبانه."اخرىجهةمنالادبمضمونمعالجمهودبم!التجاوبالظاهرةاًلفعلي

وبالالي،بلدهفيوالشباسيالاجتما!يوالوضعالمفرواداءسلوكليليظحانوراًلاشا.!مقالعننحلاهتالرايهذاتقلتولقد

موضولمجباانتمالهتايهداجلمنوذلكالاوضاعلهذهجبراالتزامهيشحقموطناوللعل..للقاربم!ءبالنسبةواحاطةقربعنمناقشته

المعربي"النقدازمة"اًلاخيربحثهودي..وبلادهاقهواقعاًلىوبثىدهالاداءبلغةابخزالهمنيلاح!ماالاستاذاًليهذهبفيماالمئاقشة

اخفعرءيتوكررهكعاد.تههذافعل،اًلممتاذالادابعددفيالمنشوركنقادشعن.الحياًلادبفنونسائردونمنوالمسرحيةالقصةفي

وتثرب-اًلفكردوحةفروعكاحد-النقداخضاعبضرورةنادىاًوفياتعبيرمثكلة،بكمرهذءمناكبرمشكلةاماالواقعفينقف

-ةور3الدشرحكما-الا،ذلكيكنولىم.عهدناالمادجممابالواقعمقاييسهلناورجوزولا؟بالفصحىامبالعاميةايكون،الحديثالعربيالادب

بضرورةالاد"بتذبهرعبءع!يقعاًلذيهوالناقدوبالتاالهاالنقدلانلئلاوذلك.اجزائهاببعضالاهتمامونحصرالكبيرةالمشكلةنتجاهلاًن

الانساني.والتفتحاًلقوميةاًلانطلاقةبيناربط.ا!خرىالزاويةفيالمشكلةثقلقثرمنزاويةفينبنيهمايتهافت

والتي...ال!بيماشناذنابحثعلىالملاحظاتبعذرلي،وكقاديءالمسرجمطاًوالقمعيالكاتبيرجهاناستطاعالناقدانجدلالنفرض

اسماهـممنزمرةفيالوقور3متجنباالمعرفةمنلمزيدالااتطلعلابسردهاوالفمحىبثكليمعالدارجةبينماالسردولفةالحوادلةةبينللتفريق

الى،ثراراتوهميتصدونبالذيننعيمةميخائيلالكييرالعربيالمفكرمعنى!ا،الادبمضمونسبالتجاوبالمثقفوفصفالشارعلرجل

.شموسهغمننقدفي"التعبيريةالكرسيكية"اًلفصحىالتزاماًلىنفسهالناقديدمموان

الىاًلعودةواضحهوفيماهدامعنىان؟مثلاالتاريخيةالمسرحيات

فالاول:الساسميةاًنواعثلاثةالىعندنااًلنقدالدكتورفسملقدمببنةلطبقةمعينادبتخصيصوالى،اًلادبتنوىفيالدرجات

وان"الصرني"هووالثالثالاستعراضيهووالثافيالعفوبمماهوالثعريئالمسرحياتعذءانءئماص!.المعداويالاستاذبهيقر!مما

الادبحدوديتجاوزانيريدالذي"انهبالقولاستاذنااكنلىامللبدمانلقيهاأبهايحلماذاالاستاذعنهاتحدثالتيالفريةو*ثار

الاجتماعياواًلفلسقياًوالنفسيالتحليلاطارفيليدخلالخالصالواماتببطونفيللفئرانطعامانتركها

بتحليليعنيواخذالاجنبيةبالدراًساتتأثر)والذي"الخلقياوا!قورمشوىرفيمحاوتنافيينحصرراييفيالمشكلةحل

النفميالتحليلحقائقاوالنفسعلمحقائقالىيستندتصيلاا*لفاتآنجبننقرفانعلينايننشلانه،اليهالهبوطفينفكرانقبلالقاديء

.ا!لفلسفةمبادىممه!اوالاخلادقواعداوالاجتماععلمهعطياتاوار!طأومن،العرووزاقطارفيكبيرةبنسمبةمنتشرةتزاللا*ميةبا!

الاولعفويةتجنبلانهالنوعهذابجديةالدكتورقالولقدالجهلهذاعلىنقرهاناوجهلهفيالجاملنتركاناظنفيما

العواملالىالاثراعماقفيالننسالىتجاوزهما"والثانيوتقريريةقطنااليهيدمموماتعلمالىنرفعهاندونللتعيروسائلهوئستخدم

فيتكوينه"اًثرتالتيبالعواملبصاحبهربطهاًلىولدتهالتيالخفيةمنالموجهو*دبالحرالادببهماواعنيالمعاعرةالادبيةالمذاهب

بانلصاحبهلايسمحكولهالنوعهذاعلىايضاعابالدكنورولكنمنالملتزمةللقوميةخدمةبهاالتخاطبدرجةالىالفصحىتعلمحيث

..ومعتالدءمن!بهمعمايتوافقبقددالاشاملةا!لةا!سعلىيطل.اخرىجهةمنالمحافظةالفنيةفيالاغرا!جتومن،جهة
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اشمعراضمن(عدادءـامنعددبخلوولابالكنابوابداجداتهتماـلصحفانالناف!منيريداًنهاما!وهذهالدكأورملاصظةمن.بداوالذي

ن!مسؤولةوكأنهاا*تابتعاءلوهييومكلالصادرةللكتبونقدهنرتء--دانواماالاثربنقديقوموهوومعتقداتهنظرياتهمنإتجرد

الفارىءبجدانغرراويس،اًنتشارهاومكدساالسوقفيبقائه.النقدمقاييستتحدكماومعننقداتهمالنقادنظريات

بربركنلمانصحيفةمناكتر!يومنقوداومحللامدروسامعيناكتابالذهبالنقديالحكماخضاعانهو-كقاريء-بهاعتقدوالذي

وسيحهـذ-لموعهوعدمالكالبقيمكأكانتءهماواحدآنوفيمجتمعةكلهاك-في.!قنتوقانناطالمامنهلاضررالشباسياوالاجتماعيالناقد

مذاهـبوعلى!عددةوبطرق.؟.رهقهبماظلبا2/مسرا)كاباًنالقاريءتع--ددفياًيضاضررولا..واًلفكريالسيا-!المجالفيهذاً

ميالببا.مغزاهاوالعاماًلفكريخط"اوجوهرهانغيرمشلمفةومدارس،لانضرورإةهذهانبلالسياسبةالنقادومذاهبالئقديةاًلمدادس

والنفادالهءفانرغممماثلبتضاربتفسرانلاإمكنالاجتماعبىاوةور،3الدلهعيدلمماوهدا،كهسيا!ب!هـأالاننزاممنالناقدتجربد

اكانترانالىذلكومرد،الغا!بفيواحدسياسيرأيعلىلاتفقوابى---ادىءصالمقا)في،و-فصوقي"النقدسلطةمنيضعف

الرأىروربةولان..الكتابعنالكاتبمتلمسؤولوانه..لايغامررقهـ-علىريالمفكالعملوتفسير،النقادبهايلتزممماونحوها

وطريقةولمساتهالالر.نفامبلاما..والسحلابهالغموضيدفنممامكفولةيوإعطويحفزهالكانبجذوةمنيذكياًلمتعددةللمدارسوطبقامختلفة

وجهةمن-للقراءةصلاص-"ومدىذلكفيالمستخدمةوالوسيلةغرضهلموازيرت-4المفكريالعملماناقداخضعفاذا،الموضوبمبةالدلالةلعمله

لشتاتتءرضاًتيفهيآرائهعلىالمكانبومت(قشة-فةالصحهنظرلمة-قىتالمخالموازينذاتالاخرىللاقلاممحفزاسيكونذلكفانومدرسته

مسبقعلمعلىالبويطانيالعارىءصارهناومن.والتفسيراتالمجادلاتو!-ذا.للاصلجعنشذوالبقاءنظرهاوجهةمنالفوبمااًلعملتقيمكي

رنجفقلا؟تابنتراءفيالقاريءبتورظانيحمتولاوموضوعهبالكتابالي"مانفتقرهوالئقادوفياًلنقدمدارسفيوالتنوعاتوافرمنالنوع

دائما.لنايحدثكماومعتقداتهميولهمعء-ذالنوعلهذاالدكضوررفضفياثرالذبمماهوالنقصهذاولعل..

بعدمولاقرارهالنوعلهذارفضهالدكتوربهعززالذيالمثلوكان.النقد

وولعأدهمالنقدوؤي"ترلمفلي!عتانمازهيقاو!يمخلفعنقافي!بلنو"حيالاالاخرىددنا)اخحطء3كا!انههومسبقاالمئاقدبها.لكيفلعقيدةالمخضعالنقدصلاحية

وحهة41رالالذائفنرةفانو!هذا،الد!قراطياحلفازمةالىلالاضافةيعاعرلمواقيمنهااًلكلأسيكيةخاصةالشامخةالادبيةالاعمالىهظمة

....والمذاهـبالنظرياتتلكاستطاعتهللكن،العقائدتلكظهورظهورها

،((وغصرنحرل!موقمن.غعالكمبادلإبعدفدولاربال!ت!رمتلجاكوميهكملالضرلمطإبعازومنر،وموباساداوفاوبيروتولستويدستوإفسكيروائعطهورسبقتالتي

ضعفولعل،للحرذانطلاقد-(لانكل!زىاتنللقولكماالقطوذا!موباسا!بداًكقريراستطاعهل؟عليهاالناستهافتمنتحطماًن

.........تصرفانالنفسعلمنظرياتاستطاعتوهل،بورجوازيانوفلوبير

الد؟تور.دكركماالنقددخلفءنالنا.نجةالقارىءحيرةعنناتجالتوريعاعتنقتالتيالشهوبحتىبالعكس.وعيرهديسيتويفسكيعنالاذهان

علىالنقصيهذاوضربات-باكاعنيعربانلايج!وبالمئاسبةماديانأقداان..بهداتناثرلمحكمهاانظمةفيوطبقتهاالمذاهبتلك

منلمولنتمقوو"لذفبللنقاتهالذألان!ينمهـرون-لخموللكمعرلحمدينيمنبمقالمفكدنتعدجرقبلتولستوي،روائعمنلرائعةعادةنقدءيبتديء-المثالسبيل!لى-

لرضونلزايوقولامراداتعرفواقد،والموة!ء،ا!كقاءةاصحا!اروغه-راؤراًر،ت!هبماعيهاويحكمنظرهوجهةمنيشرحهاان

"....0.وشموخها

مازالتوردبةانظمةظلفي؟لصمتوالخوواًلاءقمالالاضطهاداداًت4.اككلدممارلةحقمنتجرإب.هونظرهوجهةمنالناقدوتجريد

ا!ء-!ا!ة!"ا!اعنتا!كل.بلادنافيبمالحكاجهزةعلىمسيطرةاًذايزرهراًنبتلاًففنجدللواًقعالنقداخضعنااذاونحن

الىلإمراراجلءناًبىدأئوبخلعالىاضطرواالذينوعنالهزرلمةنصتاجلنوعندئذواحداسياسياراياوادقاداداًرساكلعلىفرضا

.اهـاديوصدهمولعل،كثيراًمنهانش!كووارتيعندناالنقدانواعمنالاولللنوعاًلا

عن-الفكردوحةروع9منفرعوهـو-النقدنفصللماذاونحنعئدالمسؤولبةوانعدام..اًلفكرحريةانعداممنهااخرىاًسباباللمسالة

تلقائيمافسنجد،الدكتوريؤمنكماالاجنماعيوالوضعالسبسيالوضعلاش-!ذاءلىولنضرب..النقادتدالتخصصوانعدام..الئاشر

وفيالمفكرفيتةدم!وفيهتقدموأيللفكرتأخرهوفببهتاخركلاًنم!اؤةاصووو!-بريطاني!افصحف..برريطانيافيالفكربئبالحركة

الاوضاعرجعيةاولتقدميةاًنعكاسا)ضاهوولاخرهاًلمفكرذتقدمالحاكينكالنيوستيتسمان""منهاالسياسيةحش-الفكريبالنتاجاهننماماالغرب

معنا.فيالنقدان":يقولاذهذاعلىمشدداًلدكتورو،السائدةكانم)1و)الاسبكنيتور(و"اًلايكونومستةةو"بئتى"و"واًلليسئر"

ذلكيتمولاالادلييالنتاجفيالصحيحالوجودقيمتحقيقيعنياًلعميقوالبوبمبةسى"ال!سيةصحفوهذه،الحصرلاالمثالسبيلعلى(تايداند

ا"برالفلسفيةوالنظرياتبالمباديءالجمانيالفنقواعدارتبطتاذاالا!ذه،المتعددةاللميوميةالصحفوعنوالعلميةالادبيةالمجلاتعنناهيكم

اًي-قيمتهخلال"منيكونلنالناقدقبلمناًلاثرعلىفالحكموهكذا!---------

الئافرقيمخلالمنايضاوانماوحسب"والخلقيةالفلسفية-ا!لر

المماثلة.

اًلخروجنحاولانوقبل،للنقدةجديدالسمىعننبحثانوقبلخطبرانس؟ن

السائدةالاوضاعبصلاحيةاقنننعناهل،محامبوجهعئدناالفكرازمةمن

مطلقةبحريةواتهعالمراًتفىلمجد*غلالفينوالرلتوبمم!حعلعكربعضىولبميسابينماسارتربوللجانالمجزلرفيعارئا

الدجانصالجالبحرين.اليغلهنريالجلأمون

ادويسوسهيل!ايدةرجمة

(،ناقحثى"عندملوالمغكرينالنقادمنالنغرهذاالىاحدههماشار*

فيهلكلنص،بقةفهـترةننللنقدمقاييىساسشحهـدثوهمهانعسههالعدد.في،ه،دابدار

!لغيهعالذينلابعاهمالدينوهم..اشدهعلىمخهـيماالركلود

."القبر"الىثيعهمانبعدمقالهنهايةفي"الراهنةالظرولما
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1!ضلمب.الؤطررفىفىلم!مااالدضاعلي

هـدالعربانلادركتالنحتفيالاخلاصالفمةهذهغرضكانولو

.شدمكيفوهذسبدعغعارانطدعومن!تمثلوهاطوولاحمدو"لىدحم!الدراعالمبيددثب!طيبمالادرصمللآلمجث

المغرضينان.الحديثهالنهضةواوائلالوسطىاًلقروناواخرميالعرب

منالحديثوالادبالمحديثةوالفلسفةالحديثللعثمماينكرونوحدهم!اًدأعروتنئانمألنضارنن0.اوو

منركامالموضوعهذادفي.ادقديمةالمربيةالحضادةكلجذور

ويفهم.يطدعانيريدلمنمينودةالمؤدعاتله

الحضارياموممهالحديدديوانزعاجهاالفئةهذهاضطراباسنابومنالجذورلمحضيةبيروتديالادبيةالحلقاتبعضالاونةهذهفيتثير

ماث-رسوىخاصادبللبنانولشخاصةحضارةللذنانليسانهالنخنةوترى.الحديثاًلعربيللادبالحضاركل!والاطارالحضارية

والاضادةوتطويرهالعربيانراثبعتعلىجهود!موففواالذيناًللننانيينحينيكونانمايجبوتؤكدقائمبواقعتعتر!انهاالادباءمنالمخلصة

شعبه.عبقريةمعينسجمبمااليهميواعيةجريئةمحاولةمنيصدرالحديثالعربيالادباًنتقرر

وا،اسماءذكردونالعضيةهدهبعرضالانتدتفي"الاداب"انتراثهفيالعربيالادبونمثلالقديمترائنامنالحيةالعئاصر.لطوير

الىحاوكطخليلالدكتوربهادلىماهناتوددوهي،جهاتتحديدولفرده،ادبنااًصالهلاتؤذكطافادةوفنونهمذاهبهمنوالامادةثمالمتكامل

الاسئلةبعضعليهطرحتحينالنيروتية1،1الحاللسان"جريدةالمعقدةاًلانسانتجربةمنايتعنيرالواتاستكمالفيوتسعفهتغنيهبل

الموضورمةبهذاالمتعلقةالمجتمعبينالحضاريانطرقعنتغفل،"لمذلكوهي،المصرهذاالي

د!الحربينعابيرحعبهوفيلناتفيالهعرانالنعضبحتعد-سصمابرحالذيالعربيوالمجتمعالحياةلحيهاًستقرتالذياًلاو!وبي

ذلكأفيرأيكفلما،جديدةفاافلشقالاشقرارادبيختلفانالنديهيومن،اهدافهاجميعبعدتحققلمتورة

يكتمفلم،بالذات(لحقبةهذهوفى،دبتانكلالشعراتارى-جالادباصالةكانتمةومن،والمضمونالشكلفيالثودةادبعنجوهرا

علىالقديمحينايتوكأضانعاهايماكانبل،أصيلبخلقيأتولمجديرداالحاضرةالعربيةالحياةلواقعومعاناتهانغماسهعنناشئةاًلعربي

نت-قمصيدةكلوداءتلمحفانك.المجلوبالغريب!لىوحينااًلجامدالدائمةالعامةالانسانيةالقضاياا!الناجحةمحاولانهمي،عبرهاوذفاذء

عميفةجذورايضربالاصيلواًلنتماعر.قديمعربياوحديثغربيشاعر،مطلقةمجردةنظريات،الفئةهذهراـيفيم،الادبيةاًلمذاهبوليست

الىفيحيلهاًلصالحالغذاًءيمتص،المعالميةاًلحضارةوفيحضارتهديمنماعصرديوالفنالحياةتطوريعيقلماايجابيةعمليةحلولهيبل

المىنعودالحقبةللكشعراءضربتالتيالكبرىوالافة.ذانيةمادةالاسثوبطنيعةلبحثتعرضحين،المبدأبهذالت!معتهديوانها.العصور

هـ!حيثمنلهاهقوتني،للتعنيرمجردةاداةالعربيةباللغةاخذووم.بينهانقومانيجبالتيالحتميةوالصلةوالشكلوالمضمون

"الغربسالحضارةجرفتهمانكانثمومت.خاصةحضارةتحمللغةوالاضطرابالانزعاجمنحلقةديتدوراخرىمئةلننانفيانغير

اور،ذهمفانذلكومع.شخصينهممعالمومسحالغربيالادبوامنصهمافتقارهووالسبب.الحضاريو(لاطارالحضاريةالجنورنعرضحين

واستيعابالجوهريةخصائصهفيالتعمقالىيدفعهملمالغربيبالادبهذاويعود.والادبالتاريخوالمحعتهـمنالىالحضاريموففها

وظواهرهالاخيرطور.عندمنهوقفواوانما،العريقالمتكاملتراثه،سراعاخمدتنرنمدابالاتظلديحيناثار!هجينةدعوةالىالموقف

للمذاوومشوهةصوراوترىغامضةاصداءتسمعفانت.اًلعرضيةحضارتها،منجزءحضادتهوانالمتوسطالبحرامممنلننانانومؤداها

هـمالذيالعربيالشعرحيالشانهمكانكذلك.شعرعمفيالغربيةاصحابيعترفلموربما،الاطارهذاخارجمتفعالعربيةالحضارةاما

الفنصميممنليستتقاليدمنفيهلماضحيةفوقعوا،يتممقوهلملجهلمرادفةالعروبةوعدوا،عربيةحضارةبوجوداًلدعوةهذء

بينالطلاقفكانالعبالياًلمصرعنداللغةفيوففواوقد0الاصيلتبعتالادبلوجهخمالصةتكونانلايمكنولاغراًض.والنداوةوللصحراًء

الحياةلغةعنالنعدفيمغرقفعبير.شعرهمفيوالمضمونالاسلوبانهالدعئانتحاولفئةنشرهاعلىويقومجديدمنالد!عوةهذء

اًجنبية.مصادرمنجاهزااستلموهمستحدتومضمون،العصرهذافيالعربيللثراًتتتنكرلانهاالاذلكوما"الحديثالشعر)تمثلومدما

بسيطاننومانفسهالوقتفيوكان،واقعناعنغريباشعرهمجاءكلهلهذامجرىمييضعها،رأيهافي،وحدءوهذا،الحاضرةالعربيةوللحياة

الاسلوبيعدولا-مثلا-عقلسعيدفشعر.العربيالشعرسيالىفيللحضارةصفيقاشتماالفئةهذءشعرفيوترى.الغربيةالحضارة

كصجاغةالمجردةوالككلالغصنيةالمعانيصياغةيستهدورالذيالتقليديه!.حضاراتمنالعربيالشعرقفيقباهامافاماندثارعلىوتحسرااًلعربية

فيوالبناء،الشعروحدةيزالفماعندءالبيتاما.و.نجميلزخمرفعلىابولاني"قالانافرارهاباحدوالرعونةالصفاقةبلغتوقد

فيها.ننتاطنفتقدجامدةبراقةوقواًلب،لفطيةهندسيةمايزالالقصيدةافرادبينليىانهالغريبومن.(9العربيةالحضارة-الحضارةهذء

قوالبفييثرلاماكلالانسان.نجاربمنونفتقد،المتوهجةالحيويةجامعافهافيعاشمنمعرفة،صميعةمعرفةاوصوباعرفمنالفئةهذه

كما،الثانيةالحرببعد،التجديدمسالهطلتانفكان.الهنسعة.المختلفةستوياتهافيحياماوعالىومتاحفهامسارحهاوارتاد

وكسر.القديمالبناءتحطيمتستهدفانيجبمعاوله،تجبلمنكافتفييسهمونالذينالعربالقوميينالشعراءبعضيمتعضومندما

الشعربينالقائمالسوروهمم،الواقعالىور!ماالتقليديةالعبارةماهوننشرالفربحريهعملاانناجوابهايكون،الفئةهذءمجلة

ثم،وعمرنابلادناواقعفيالانسانتجربةعنوالتعيير،والحياةالقليلويغموالنسنةتتفاوتومنا،معهاماهوننثركماالعووبةضد

عر.كلفيالانسان!جربةالىذلكعيرالنفاذ.المغرضةدعوتهميسزقناعاالمجلةفيبهيسمحالنيالعروبيالشعرمن

الضجةوهذه،الئانيةالعالميةالصببحدل!بنانفىوالثمعر-سانكشفتانمابرحتالخدهةهذهولكن.العرييةالقضيةعلىوالجانيه

؟اًلمنثورققالقصيحول.المجلةمقفانقطعواالعروبيينالشعراءلاغلب

نتاجكلعلئاًلكلاماردفثمالشعراءئقافةعناولااتحمثاناود-جوالاستخفافالمقاومةمنحصارسلبنانةالفئةهذءحولويقوم

الذيناو،الجددالشعراءنقافةفيالنظرمايلفتوابرز.الشعري-مجانيةخدماتمنتبذلهممابالركم،يومبعديوماعليهايضيقوالتهكم

قدامتمتلابقيهمثقافةضرلتالتي*فاتانتلك،يتجددواانحاولوا.الصحففيالادييةالصفحاتعلىللسيطرة
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1!ضقيالؤطررفىفىال!اا!ت!ماعل!

.9591و91ع5بينسنواتخمسقرابةباستئناء-فانهم.وارهباًوسعمجالعلىنجبهاوشاتثقافتهمالى

الخط،هذافيتس!يرلبنانفيالعامةالوظائفانانجرايعنيثمهـئب!مومهمانفصلواولشعب،بهالاصفلونبلغةيكتبون-منهمالللة

في"يرنشرونولايؤلمفونولالايخطبونأشخاصايدبممابينتينانوهوالوؤتفيوهم.يجهلونهاالتيبحضارتهالخارجمنيلتصقونو،همومه

وررما.المواطنيننخبةايديفي.تكونانينبغيانهامع(،1الشؤونجميعهـنبهاجهلهميز،بالتيالضربيةالحضارةالىصبوةيذوبوننفسه

الاشتغالاًلموظفينعليالحظرفيالحقبعضاللبنانيللمشترعكانممفدمبهملكلالساذجالبسيطصبوةانها.العربيةبالحضارةجهلهـم

للاريبخىتسسيءانعادتهامنفهذه،والحزبيةالسياسيةباتئ!ؤونويأخذوا،اًلفرببماًلادبمجلاتمنالثقافةيلتقطواانعجبولا.بعيد

الحف!يشملحين،.القانونهذاعنهيدافعحقأيولكن،نفسه.والتجديدالسبقغايةذلكفياًنمنهمظنا!يخهايظهرزبمببأص!ث

الموظفينقبلمنف!االبثطرإبئفيويضع،واررق!ةالاديبةالئؤونقلتاذااؤسوولا.اعمىتقليدذاتيةاًصالةبدونالتجديدانوفاتمم

الادبيللانتاجعرقلاتمنوراءهاتجرهوما،"الكتابيالاذن"عقنةللانطباععرضةجعلهمحضاريوليتموالفنالفكرفيلاميةفريسةانهم

حصرها.يصعبببدخلواالااوروبيشاعردحممنلايخرحونفتراهم.غريبوافدبكل

الفكر،اهلمنونفر،الكتاباصدقاءبرمعيةحدتالاعتباراتهذهاًاتلاحقةل!لانفعالاتمعرضانتا!مكان!م!ومن.اوروبيشاعررحمفي

اًهـتيارئثريعهذافيا!ظرا!ادةىلى،لبنانفياررما!ةورجالوبدت،بلونطبقةكل،ملونةطبقاتلكبدادفحصتهانت.فاذابالاخرين

وتفيره،الثقافةومنار،المئرقفيالحريةمنبربوصفهللبنانإسيءدفعتطورهمفيفليس.الالوانمتعدد"ملفوفط"كانهاشخصياتهملك

سثيووفيؤهـماوأرسخ،العدالةروحالىاقربهوبما.فعديلهاوعلى!زنلدليلناجمان.حتبمطبيعينماءفيهوليسالداخلمن

العحيحة.اًلد!قرا!ةوما.الغربيالشعروراءمتسكعامنفعلايزالمالبنانفيالشعران

أذز؟،ارز!ا!ةورجولا!كروا!لظبا!3امدؤاء!لافيانلظعلواداديالمفارقمعنىانتلىفقدا!الاهذاًعلىغالبيتهفياًلمنتاجدام

قريب.و!تفي،والمنتترعين،اللبنانيينالمسؤولينلدىصاغية.سزونامقنىشعرااممنثورةةقصبالشكلأكانسواء،الشكل

بة

!!صءابر!وص!ض!سبمبكاالادبلانتاجيرعرؤلاللبئافيالتشلايع

الجنوبييلاقليم

يئانلد!مدرلممئئانالتنراًعيمرسوم91ع5سنةالثافيكانون7بتاريخصسرقدكان

.(1الرقمويحمل،الموظفيننظاميحدد،اًللبنانيةالعكاموقيعن

محمدالدينمحييالاداباراصانه،الخامسةفقرتهافيتنصالمرسومهذامن31المادةوكانت

المنصوصالاحوالخلافيماحرةمهنةيمارسانالموظفعلىيحظر"

والفني،الادبيائرفباستثناء،الخاصةوالانطمةالقوانينفيعليها

خارج،اكنيةوالمدارس،اًلعانيالتعليممعاهدفياًلدووسواًلقأء

والمسشمدةمنالمذاتبةاًلفكريةبالمجهوداتزاخراقديماالنقديناديخنا".الرسىالدواماوقات

بالاسماءوزاخر،الشعريةالمنظرياتعنالمتعددةبالمؤلفاتوزاخر،اليونانبئريخصدرولصفسنواتاربعوبعد،55!اقانوقهوهذا

تمامابيمثلمن،للقصيدةالفنيةالقوالبقواعدأدستاتىالكبيرةالفقرةتنص،ا12ًالرقميحمل،اخراشراعيمرسوم9591حزيران12

والجرجانياًل!كريهلالوابيوالاءهيقتيبةوابنوقدامةالمعتزوابنبئييقومانالموظفعلىيحظر":مايليعلى،فيه15المادةمن*ولى

ماهوبقدرايرضاناقصولكنه،وزاخروغنيضخمتاريخانه.ونجبرهمبالاموريشتغلان-ا:سيماولاالنافذةوالانظمةالقوانبنتمنعهعمل

..اًلادبيهالفنونمنيعرفلمالقديماًلص-بيالتاريخانفالواـضح،كذلكما،حزباًشارةيحملاًو،السياسيةاًلاحزاًبالىينضماو،السياسية

والنقد-اًلمسارهذاايضاالنقديلتزماناًلىرعامما،الئحعرلحوىخطباوزار.نه،في.المختصالرئيسمنكتابياذنبدونينشراويلقيماو

فعورفت-الابداععلىكليااعتمادايعتمدالهبممنى،تسلقياكانالقديم."الشؤونجميعفيمؤلفاتاوتصريحاتاوهقالاتاو

اًلنقادوناقش،اًختهاالحجةوقارعت،بالنطزياتالشعريةالنظرياتيعزل"بانالاولىفقرتهاثينفسهالمرسوممنلأ3المادةوتقضي

والعفلالمنطقمناساسوعلى،اجانااكثريةمناساسعلىبعضهمواجباتهباحدىفادحااخلالااخلاذاالتاديبمجلسمنبقرارالموظف

وكل،المناقشاتوكل،المؤلفاتهذهكلولكن،اخرىاحياناوالعلمالمادتينفيسيماولا،النافذةوالانظمةالقواننفيالمحددظالمسلكية

العربيوافنلأالتاريخ،وحسبالعربي.بالثمعرخاصةكانتالنظريات."اًلاشتراعيالمرسومهذامن1هو؟ا

رصسدالىتلقائيايتجه،الحديثالناقداًندرجةالىالابحاثبهذهيمارسانلايشنطيعالموظفالاديباًو،اًلاديباًلموظفانمعناهوهذا

مخدوملاله،الجديدةوالقصائدالشعراءعنوالكتابة،الشعردواوينرئيسهيرضلمفاذا،المختصرئيسهمنكتابيباذن!الااًلادبيةموهبته

منالتقافيالتاريخاستعارةالىلايحتاجوهو،ها!للةنقديةبخلفيةكان،كتابياهذارضاهنفسهعلىيسجلوان،"اًديبا"يكونان

يتجهالمديتوهوالناقديخنجهحيناما،،ومليزخمتاريخهلان،الغربوذيمه،وتقديرء،رئيسهللوديثثنان،*ديبالمو!واجبمن

والميوللأ،والتأثرية،البلبلةفهناك،حديثةعربيةروايةالى-اجاناقانونياتعرضوالا،والناسوالطبيعةوالكونوالمجتمعللحياة.الخاص

الادبيالعملعلىلتطبيقهابكاملهاالغربيةالنظرياتواستعارة،و*هواءوالصرفالتعويضفيحقه"ويفقد،للعزلومنه،التاديبلمجلس

وناررا.اخرىاحياناوالارهابية،احياناالغرابةصفةلاحكامهيعطيمماالمادةمنالثانيةالفقرةتذصكما،اًلنحوهذاملىعزلهعند"والتقاعد

بهايباشرالتيبالدقةالمملرصدفيالروايةاوالقصةناقدماينجح.اًلمرسوممذامن73

..اعباء.الشمرناقدلبنانفيتأخرتقدالثقابخبةالحريةقضيةانثانيةجهةمنيعنيثم
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يى1!ضالؤطررفى!سما*!الخلماعلىا

اوروبا،فيفكريةتربيةتربواقد،المصينةالفترةهذهيعيشونالذيننغبيريةاشكال،واًلمرحيةوالروايةكالقصةالاخرىالمفنيةاًعمالنا

افكارايرحملمونهناكمنوعادوا،وانكلراوامريكافرنساجامعاتديب"الموجورةالموثرالقوكياالشكل،بعدتأحذلم،واقعنافيجديدة

،وكانواللفايةوغريبةبل،المستوىعاليةنقديةونطريات،للغايةمتقدمة.والادراًكالددالةمنبكتيرتيرالطهذابالمغةلابدوهي،الغربفي

ركلفنينيستطيع،فيوحسبموجهايصبحانيمكنهاًلناقدانيحسنونالانجاهؤقدانومن،الضعفومن-القصورمنتعانبىمازالتاًلاعمالهذه

الادبمصافديادباينتجونيجعلهموان،والمبدفيالابداعينقداًناراتوافي،الادكاركدراسةالاساسيةاًلمعرفةواًفتقار،اًلفنيةوفقدان

كنصوص!أيمليسالعربياًلنقدانهؤلاءونبسي.واكملالاوروبيالانسانيةالذخيرةبتأمينيسهمماوكل،والاخلاؤيةواًلديئيةاًلفلسفية

لكوريا،نصلحكما،الارجنتينفياستخدامهايمكن،والانجيلاًلتوارةخنى-الغربفييوجدولم،للمبدعبالنسبة-الفنيةلا-والارضية

بكل،الاوروبيةالمروحعنحضاريتعبرالاوروبيالنقدانايضاونسوايتجاهلوالذي،رسامااو،مسرحيااوكانروائياالمفنانهذلك-الان

...وتجاربورموزوسياسةودينومعهوماتواخلاقفيممنما!بهامو!جةعلىالاعتمادكلويعتمد،بأكملهااوروباوثقافة،اقهثقافة

تحويلاتهماحدتتهااقياًلبلبلةتحمضانيمكنالنقداس!نعارةاننسوا،يوجدلنوأحسبه،الغنانهذايوجدلم.مصقولةغيراًومصقولة

..المنطمةعيرالمتقافيةالاحمالومن،المعانياًلمتصوفالالهاممنمزيحاًلاب!داعيفالفنان

!ذابطريقوحضار؟،قراءانهطريقعنوفنياتاريخيا،يحياهااًلتي

.فرلنقاترجمةبهذورهالعمليه،اىدتاتقولجبمابهبرىللجنةمكناًلاعماصحيحلنقديةلولمر..وعالمهوبوطنهبالاخرينوالعصبياًلجسديالو!ب

اللجنةهذهلمتلامكنلو،هناكمنواخرهنامنمؤلفاوببس،بأكملو!فادةمنييرافائدا،غربيفنانكليكونانذلكبعدكريناوليس

وذلك،ووردفينقادا،المثقفينتوعيةفيممتازادورالادت،تقوماندويداالمفكرءزركأ.شحيةتاريخهو،الاوروبيالفكرفتاريخ.اًيضاالفكر

هـمبالهمت!بعاجوالخلقسوف،اكثرهفيالئقدياكراثترجمةلانكاناذ،والاخلالمحية،والعلمية،واًلالمحتصاديةالسبياسيةعزلت4،رويدا

وا!روفالوافحمستوىعلىالمئادشاتتصبحوسوف،والادراكالعصور!ياول،موحياابداًعياعملايقدمان،القديمميالفنانيكفي

ع!ىمبنب،غيرهاو،المذهبهذااتياديصبحذلكوعلى،والمعهومان!بهفةرض،وأحاشس،وا!كاراءصابشحنةفالفنان،الراهنة

يهامفكراعمالوترجمت،ا!لمجنةقدمتهااكيالمذاهبلمعطمومعرفة!حص.ومعرمة،خبراتواشد،قرائهمنوعيااكثر،بمون

ودلاسفها.الامزاج!زرادتهـد،الم!مرالعفورهذااجلمن..ذلكاجلمن

متلا،الاشنراكيالوا!عيبالنقديناديعندماالبعضفان،الاناما!التالةلمسفيهبالاؤكار،الى-رحبهبةوفي،الحديثةالروايةفيالفني

المذ!به!اجذودعنعهدناالنقديةالادضعريامحتبارهكلبضعلاب!فهرضنينفسهالشعرانبل،وحدهماًلفلاسفةعلىفاصرةكانت

الواقعيالنقدهوفما،تسمعادنالايلقى-ندالهفي-وهو،وخطوطه..مضىفيمابهايعديركنلمافاكاويجوب،الامكار

بنف-د-الاساسهداعلى-ننادجم!انايضايصلحوهل،اًلاشتراكي0....،..

0.؟إاسمهكانكصفماشقدو1..موحهراسمابىرلملمصبرالاهممامالىلنهفال!ي،!حدهااوجوديةأالملسعهلكشولم

..ينقذانالفنانعلىيحتماوروبافينفسهالموقفكانفقد،الانساني

،الاخرونلقرأهالماشياءقراواوقد،اوروبامنيعودونالنقادكان..ولرف،المومفهذاعنلتعلنالوجوديةالفلسفةوجاءت،نالانظ

لتمبج،اعتنقوهاالتيالرئيسيةالافكاديستخلصوأانحتىيحاولواولمالاشنفادةكيعيهالىهوجها،الاوروبيةللحضارة؟كسيةالاهتمامكانفقد

..موجودةالاقناعامثانية"حوفيعنوعزله،حيوفيلاءنصاصالطرفيخيروالى،الانسانمن

اصىل.فباروهو،اورولامنالمقادمنظرغر،اخرتار!اكوكاناًلانس!اننجثبتاضىجهةمن.بسهمالمصنا!يالعصروكان،وتمرداته

.....البترانيعنيدلكوكان،اًلخصوصيةوسعاداتهمطالبهفيوتجميد.

والقاووةاعتبارايضعولا،النقدفيذاتيماهوكلالىينتد،شعانتديدةجوازراًتفقياًلى،الصلاقيلئد،دةالهةمشاريعمنيتحولون

..مستورةذا.نيةيخفىانمانقدكل.لالنصعملا،فلسفة.ء:...الا.
لعدولم،ءننميبايين!يعدلملاله،داضياس!انوكان..التمسخ

..الدرا!اوبالتنو،جديرةالئاءالتيارهذايقدمو"منيةاعماللاوروباقدمت،الظروفهذءوفي..بعد،قيمةمالشيء

الاخلاطهذهوبين،القد"مالعربيالنقدبينانفصامحمتوهكذاسارنر،بوللجانالحربةولروب،والغثيانكامو،لاليرالغريبطرازمن

النطريةتعارضتعندما،ايضاتناقضوحدثبل،اًلحديثةالشائهةوشت.هقهالفاقد،الاوروبيالبطلتاريخمنالمرحلةهذهلتسجل

فتخلى،)1(الاوروبيللشعرالحديثالمفهوم،معللشعرالقديمةالعربيةلجرحظانالاودوبيللانسانامكن،الانحتى،اًلمتمردةاللحظةهذ.

00!ة3القدالثكلمنالشعراءمؤلفاتذلكفييستوي،حديتنقدأقامةفياليهاالاستناديمكن

مشتركةاًصولاإوجدواانالعربيالنقدتاريخكتبواالذينيخمكنولمهذااو،بالفلسفةلاابانيوانا،اخلافيموقفهذا:يقوليعدلملانه

مؤلف-،تذلكفييستوى،حديتنقداقامةفياليهاالاستناديمكنانتعلملانه،ذ!يقوليعدلمانه.0سياسياولستسياسيموقف

ومؤلفات،"العربعئدالمنهعيالنقد"مثل،مندورسمداًلدكورشفالقدبمةالفكريةالافطلاقنقطةان..يعيههوطالما،هو.ملكهنالكل

اًلانطلاقنقطة،هيهي،وكيركيجوردباسكالحتىالاولىالمسيحية

ابرالىنق!الحرممطالشاعر!احتانلظنمنهـ-طيء(1)مرتبطة،الفلسفههذ.ولكنإ.إيموتالانسانان:اوروبافياًلحديثه

...عبءإذنهوعبم..:مبشراجواباتعطي،اوروبافيالشاملالموقفمع

يدصهنسكلجعلببمالحدا"يكتهثمفلعد)يماالحرلثسمريمموفيبهااألعرلصعيقعىلحظرثيا..جديدمناحيااًن

هيبأوروباالرتبطةوالئقافة،بأوروباالمرتب!النفداناذ،للقصيدقالفنانلان،الاعمافىهذءتبلغإمالعربيالشرفىفيالفنيةاعمالنا

العرطورواالذينانننسىاًنيجبولا،النطوربهذاعجلتالتي،بلالفنيةالىموجهاهتمامهوكل،الانسانوعنالتأريخعنمنفصلهنا

الانكليزيلثدمرممتازونبزاء،والبياترأوالس!يابكفازكحقيقةالمربيالمسلمةهذهعنحتىيتجاوزون،القصةوكتابالروائيينمنكيمراان

...الممديثالكباروالنقاد.والمصادفة،القارىءجهلعلىويعتمدرن،الالاسية
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1!ص!الوةلى!طفى!مااا!صماعل!

لقيامفهل،المبتديءالفنانالا،ذلكعملعلىيجرؤؤضانهناكوليس(الحديتالادبيالنقدالىاًلمدخل"مثل،هلالغنيبممحمدالدكور

وقيمة،جمالااًكئربعالميعدال!انان؟إ..النشءبتقويمصلةجماغهالنصوصبعفيلت!فقأو،العربيالنقدلتعريفمؤلفاتكلهاكانتفقد

اصباغا..لوحتهيملأالذيالسرياليالفنانتى،ذلكيصنعوضانكل.هئاكو5هناقيلتالتياًلهامة

التوقعهذاعنيفصحونكلهم..والدرامائيوالقاصالروائيوكذلك.....1..-.
،وليسعجزاستحاله،بالعديملحدي!المربيالنالدوصلاستحاله

..عظيمعالمالىالواعيالنزوعوهذا،الملتهبا،امريكااوانكلترافيالنقرممرخيانفلممروف،ركض"شنحالة

واختلافهمالمكاملتنافضهمعلىاوروبافيالمحدثينالمنقادكلفيالنقدتعريفالىلا-مؤلفاتهموراءمنيهدقونكانو)،فرنسا

اًلواضحة:النقطةهذءمنيبدأون-والادراكوالتذوق،النظروجهاتديالصغيرةخطوطهامنيسنتخلصونهالنظريةمننوعايجادالىبل-بلادهم

متعادلينكهربينتعملفيهنرةوكل،ومكنملمتحدكيانالفنيالعملالمؤرخاناي.المؤرحيدىبيناكلنمالهاحتىتطورهاويبينونالقديمفي

زمنمنذانتهتقدالاوروبيةالنقديةوالنظريات،والمضمونادفنيةهما..عنهايد!ا!عالميالنظريةمنطقيبينلمكيالنقدتاريخيكتبالنقدي

الىدجعهناكالنقادواخلاف،الواضحالامرهذابازاءقرادالىذلكاجلمنهوكما،اوروباهيالنقدتاديخيكتبونذلملأ+اجلمن

الادبي،النصفيالاخلاقاعتناراتفيهافدخل،وهامةععريةمشكلات!ق!..الكشفاوالتعريفاجلمنلا،هناكاًلفلسفةتاريحيكتبونايضا

التجريدية،والامكار،والمرموز،الكاتبوحرية،الالزاموت،كلارخمنكلعجزوفد،تملأانبدلاوثغرة،ممقودةحلقةهناك،اذن

...وهكذاهذهقظلت،عالثغرةيسدوان،الحلقةهذ.يستكملاًنالعربيللنقد

معتكفونعندناالنقادكباربمضانوهي،واضحةالامرهذادلالةبينالأدببماًلولسط!بنقومالتىالمتاكللكافةسبباالاساسيةالمشكلة

لنشوءالاساسيةالقيمةهيفماوالا،الادمالردودعناحياناويصدرون..والمندعنىالنقاد

ورفسض،النقادجمميةمئاهضةتكنلماذا،المربالنقادجماعةدامت،بالنابلالحابلواختلاط،النفديةالفوضىظلفي

001آرائهاالدكتورولضم(الممربالنقاد)جماعةاحدالمحما،نقديانجماعتان

عواهنه،علىالكلاماطلاقوهو،ذلكمناخطرهوماايضاوهناكوالدكتور،القصاصمحمدوالدكنور،عوضلويسوالدكنور،مندور

وهل،والقراءالمفكربكلامةالبسيطالاحساسصتى،الاحساسبدونعصطفىوالدكتور،اًدقطالقادرعبدوالدكور،هلالغنيميمحمد

،رشديرشادالدكورنشرهاالتيالكلمةهذهمنذلكعلىادلالرحمنوعبد،شمنانومحمودالمعداًوكيانوروالاساتذة،ناصيف

ةرجالو-بكل،الاخرىالجماعةمن،عليهاالاحتجاجاهميةو!اتتجماعة)هيالاخرىوالجماعة،عمارةوابراهيمدوارةو!ادفهمي

الق،وممرفةوامتيازادراكمنبمضهمعننمرفماوبكل،المثقفين...وآخريندشدبممرشادالدكتوروتضم(النقاد

هدااجلمن)بعنوانالجمهوريةجريدةديرشدكليرشادالدكنور..-..

اًن)إ(ا"ا..واًحدفتبمءوالحقيقةالجمالا):(افالاد--ةةامتالعملبفنيةرفيرسادالدصركلفبانتعولالاولىالجماعة

لبضع،المئاقئنمةفواًعدوأسع!،والتارلخالفكريتحاهلالدكنورعببهوبناء،والنسطحالشثليةفينقدهت!مقطسوف،وحسباًلادبي..

.0000001ءنجاهللعدم،الوضعتصحيجبهسؤوليةالمربالنقادجماعةتقوم

اهيلذمنسلكيروضحالجمالاًلتبميفسط(رءوجنلالحقيقههر،روفماسناهبم!وليةقرثادالدكوركالمحولالىالدمموةهدهفيااستدووقد،اًيضاالمضمو!

...دالدضرخاصةحقيقةهيام،الفلاسفةححرأهي؟..اخلافي:(2/1/6191الاثنين.الماءفييدة)جماغهتعريففيرشدي

.هولئجيمهيردالجداسهالادبهيمحاولةحرالنفادجم(عةتكوينفيالفكرة"
،أ!ما!اام

ارساءالىيرميوهدفنا.فنةاسرعلىالادبهدابتقييمودلك

هذهجازتاذا":وخ!.سسفاهذءعنففللا،اخرىجملةوهارموضوعيةوحدة3الادببمالعملالى.ننظرقواعد،-لميمةقواعدعلىالنقد

اًلفترةهذهفياطلافتجوزلافهيمضىوفتايفيالحراسةهوكماالادبيالمملترىانوتحاولالمضمونمنالشكلفيهالاينفصل

فيهنميشالذيالجديدالمجتمعلان...المربيةالامةتاريخمنالجديداًلمجتمعتخدم-فنيةأءمالالىمحتاجونقنحن..حقيقتهعلى-

الذيالمضمونوهذا،اثنانفيهيختلفانيمكنلاواحدمضمونلهاعمالكلشحكمفياًلتيالفنيةالاصولعلىكنابنايدلانوي!جبعنهوتمبر

وبالتالمياًلقوميكياننامنيتجزالاجزءاًاصنحقدانثورةاًرسلنهالمضمونعلىالفنيةالاعمألتقييمفييقتصروننقادناانلمفنية،والملاحظا

الاشتراكيالديمقراطيالمجتمعمضمونوهو،منافردكلىكيانفي.الذيولكن،جميمابهنحسوالواقع،الواقغهوساًلمضمون.فذط

وبحريةبالطبيعةاًلمضمونهذاًمعنتفاعلفنحنولذلك،التماونياهملحاداذا،الفنيالخلقعمليةهيفنيعملالىالواقعهذايحيل

"...كاملة/1،اـ..بالاعدامعليهلحكمناالفنيالمملفيال!يةالناحية

أاللونمذاهوال!مالوانواي(أالفقرةهذءتمنيماذالالمارض،واحدستعنفصدرانالجماضينأن،حقعن،والملاحظ

اليهايدواًلتيالفنيةلتبرير-افهمماحسب-محاوللأانهاالاهمامهذا،اخرىمرةوالمفمون،مرةبالشكلالاهتمامالا،فية

ولاالتبريرافهملاولثئني،وافهمهاالمحاولةابررانا)رشديالدكتورتكاملالفنيبأنالمممليمترفاقالطرفيتانطالماجدوىبهـددنهواللي

اننااذ،للغايةوانشائية،للغايةفقيرةمحاولهوهي،(ادركهناقشها،كالازلقديمةاًلممركةهذهانوالواقع،والمضهونالشكلبين

الرباطهوما،ولكن،الاشتراكيالمجتمعوجدرىالثورةبجدوىنؤمنوعبد،المالمامينمحمودبمدهوناقشها،الاولىكتاباتهفيالمقاد

لديموقراطي5"لاشترابرالمجتمع)وبين،جديدنقدالىال!عوةبين،هنااًلعملاـعتبارالىفيهاالرأكيوانتهى،القويبيانهمافي،انيسالعظيم

.؟اقحاماالموضوععلىاقحمالذي(التماونيفالعمل،ومضمونافنية،وجسدادوحا،ومتفاعلاحياجسماالفني

إ..غايةمالغراو،خافيةلغاية،عواهنهعلىالكلاما*لىولكئهمنوفيها،افياءاداقعمنفيها،المرلوتالطييةكاللوحةالفني-

الممليظلولذلك،اجزاء(المثال)منوفيها،اجزاءالواقعوهم

التمم!افم!ةعلىفعلاكتوبحدومنموالنقدجمالمبنيئهلاخرصىكلتطلهفائها،يرمقحقا..نفسهالوقتفيلهاوصقلا،.اًلحماةكلنتعبيراالفني

القالرعبدالدكتورآمنهل؟واحدةجلسةفي،هكذا،الاشتراكية،رشدياًلدكوريقولكما،حرفياالواقعينقللاالوافعي(لفنانان
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الع.بىالؤطررفىالم!مافيا.لنمهت!اعل!

جدريااًففاقاهناكانطالما،اًيةماالابرداًعونجر،العربيالنقدلخيرهـهـاتخالفمواؤفلهمانعرفالذي،المعداويانورواًلاستاد،اقطا

..بينهما؟إ.مقدماتوبدونفجأةالنظريةبهذهآصتا!ل،الراصالموقف

التخطيطبلصراسةالجماعتببنمنلجنةنقوماًنالئهايةفيواقرح؟الاشتراكيةالواقعيةباسمتسمىاكباكقدوفيالنطر/فيهذههبىما

وزارةمعوالاتفاق،اًلراعيوعلبمعوضلوبسىالدكتورانوضعهالذبمماوما،وطننافيالتابىبخيتسلسلهاواين،"ضطقهاوالن،اصولهاإنأ

..الفوائداًلجزيلالمشروعهذالتمويل،والارشادابثقافةورين،فيهنحياالذيالمجتمعبينالنظريةهذهؤيا!عللاؤةطبيعةهي

اًلمفقودةالحلقةهذهعلىالعثورفينفكرانالمستحيلدنانهاذ؟؟فربيةنظرقياستعارةمشكلة

وعميقةواسعةاًرضيةهنالثتكونانبدون،عئفنا*دجمطالنقدفيا!عرباً!اد!اعةبهاًؤتنعتوؤد،الغيبعالمفيذلككل

حجربررلزباويةطييةرالااًلتيببىمرهبماد،ربتعدالنقدكباًنلافجاجةخهاةتامةاًلنقادبينجمعتاًلتبالوحيدةالجلسةكانتواذا،بهوالتزمت

..سقوطهاوالعلمهذالضهضةفيالقاريءحقهوينى،نظرووموجهات(بتطوير)كفيلةالعرب

العرسةاًلامةاعرهـاًنولكنني،!-أمته9طاءرمشروعانهفىبنمقتنعكنة،دحق،3!وابنبل،اًلاصراناكقادوحق،المعرفة

...؟.،الابانةاًلدتف
الفكرترجمتعندما-واجتازتها،الارمةبنفسالآدبمفيمكت-........

مثقفنرحالأاقالضاواعر!،ثدلدةوثقهعالةالىونا.و-باحش،حطو!لهاقضجلمدعوهةرابر"الاتاوا!عيهاا!

.........بروحي!ماالنظر)ةهدهتفتوصهاًلمذيالهترعملبةاروالمعروف،الاصل!وطنها

يدونزالواوما،داهمشهواؤتنعواالمشروعهذافيفكرواصرلنو.....الا
......،اتط--رحم(تهااكثرصور/ممادكأيراء!ه!تدي!"اًتالمجافي

تحقمقه.ءلىللعملاستعدادهم10.مذ.5+

لي--دؤ-امتاتيالمعركةالىشرنو/!عى،كثيرةلكعلىوالاسله

محمدالدينمحييالقاهرةالتةيىلالىا.فباءهادعامما،ا!عوةاهده)منظهكا(وبين،نخاتثالوريا

كالفن،ورابرقاوصة9اداالةنصوربعصءلىوالموارقة،حددهامن

-.اًلتيالموحاتاءهظم3ائتلةدبل،والتإرإ/ديوالرمزيالسريالبى

،0691اًكتوبر(جابريآرتابرركنيو)فيا!وفببتالرسامونعرضها

ا!رالا!لم!م8ىلافىدىايواقعالرألمالبةوفن،الا-ودوالانهـنراميليالفنبر--مونهلواكاالذياكوعمن

..........وخلافهالمر.برضة

صبحياًلدينمحيييلادابلمراسلتعدلاًن-ذانهوطئهافي-الاشتراك!بةالمواقم!"اةصطرتلقد

وتحتمل،التعسفتحتملنظرإةلانها،عوجها.تقوموان،صفوفها

منابتداء،الشماليالاؤليمفيالادبتادبخالىعاولنظرةتنبئنااذىأادقتفي،وصبازدهرتاًنه،نفساًنيجبولا،اًلطغيان

.والادباءاًلادببأموريتعلقفيماسيءاًلاقليمحص!اًن،391سنةواءللامهابفنهااًدوباعلىثادكتاتوراً(ستالينجوز.إف)فيهكان

عليهتعدوخى،ثمارهباعطاءويبدأالكتابمنجيليئضحمايكاداذ...ورجاها

التالثالعقدحوانيففي.ويغيبقلمهمايجفوسرطن،فتننهمهاًلاياموصدهالاخلاصولكن،فيهمفكوكفيامرالجماعتيناخلاصىان

صليبا،جميل:و*ساتذةالدكاترةمنكلاًسماءبرزتالقرنهذاءنفلا،الحديثالعربيبالنقدالنهضةهوالغرضكانواذا.يكفيلا

شكيب،اًلشايبفؤاد،ريشةابوعمر،فيصلشري،محايريصلاح،اًلانيجديفمالإا،متاصرةاساليببلالباعذلكالىئتوصلانيجب

0وغير!م..الجابرييجديماذا،للموضوعوشعصبببنالمشكلمتعصبببنالىاًلنقادتفرقة

سكاكيني،وداد،ءهندآويخبيلظهروالخامسىالرابعالعقدبببئوما؟االاصيلالعلعيالنقدمنتماماخابيةادضفيذلك

ودعد..*دلبىالفة،قعانينزار،العحمليالسلامدد،مصطفىشاكراً...01
........لاصدار،للئشركبرىدرمعويتعاودون،لنماديتهـاتتلاالما

لهذء.ببقلم..الحزيبينالادباءوبعضاًداًبطةادباءظهر.591سنةالكباهـللنقادكاملةترجمةمع،الاساسيهالنقديةالكتبمنسررملة

بعضفيواخرحينبببنتظهرخافنةاصراءسوى،ولغيرهاالاسطءهـبر!ولذ!درلاولذا1)1(والامريكيالاوروبيالفكرفيأثرواالذين.

..والالبللفكرفادحةكسارةوهذ...تختفيثماًيتكليممناسباتالنقدبلآوالتيارات،الحديثةالافكارلمتابعة..اًلادبيبالنقدخاص"

ولوميبملفللبمالهأدبيةتقانيدفلإإكىحسالكنبىاًلتانثمعالحجبلخ!اكلو!اءالقد)بمةالعربيةالنقدكتبتصرلالماذا.أ.الغربفيالرئيسية

والمعالجة.اًلنظرفيسوا.عمامقطوعابربلنطاد؟..اولععلىمئهاالاستفادةلتمكنرخيصةطبعاتفي

دئراإ*لمالت!الفوضىهذهمن*دبيالنقدلانقاذةعديدمثروعاتهناك

طلاثعيتكومن!لالجددلثعؤولا!ملىخلوجبليفيلم!وصم!(لهيينفا!العمالواناتاًلى،جةومحت،اشراًلىوالى،تمويلالىمحتاجةوالمشروعات،فيها

شعصيات-بكونواانويحاولؤنالعالميهالثقافةبتياراتيرتبطوناًدباء.للربحزطلبهاوعدم،اًلسلطةاًمانة

*دبراءمنزمرةلكلاًل!ويابجالوبحثالتفصيلاًردناواذ!.ادبيةمنحتهاالتيالجوانزبهذءللمفكرينتقديرهاعنادولةاامربتلقد

البورجواذبما،المجتمعسهراتفييئتقونالصالوناتأدباءأنوجدناوافتراص،اتةاديربهذاواكقفببنللكتابكياناخلفانهابل،!م

اًلعفيق،الاستحسانمنجووفي،جدراناربعةضمنقاجمويعرضونالجبوظنتتحدبان،الراعيعليالد،نرورالناقدصوتمعاكفامنهو

بعيدة،باقةزكرفتةكنئاد؟تمجردوانتاجهم.ؤضيةبلاادباءانهم

مايبحثونبقدرقراءءنلايبحثونوع"،ثههي5،دبهم،المطابعحبرءنا)!ككورينحوزةفي!!تخلىعلىن!ميوسفمحمدالدكننروا!ني)1(

.مستمساتعناود-ىكمرحهلةتنفطرفيالبدءلحسلحالراعىوعلي،عرضلويحى

يصل!ونفانهم،اًلجدبعببنالكتابةالىينظرونالدينالادباءفئةاًما؟مصيرهءووما2المخططهذااين.اوروبافىاكقديالفكرلضجمة
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(ا!ض!أ3الؤطرر-فىال!ا-فىا!اكل
طلبواالماديةللفائدةوسيلةانهعلىالادبالىينظ!ونلالذين.أليها0جد،هـةاخلاىالىودعوةقنيهوقيموصنعةوجهدثقافةعنانتاجهمفي

اًلىينظرونالذيناما،المالتجراًلشهرةلانالادبيوالنفوذالشهرةحريةاجلمنالجيلمعركةفيالاولالصدامصفيح!لونانهم

ببعضبالاخلاصر-اوقنعواكلالمنافعسثيلهافيتهونغايةعلىانها!دبتحللكتاباتهمففي،مجتمعةقيودمنالفردحريةاجلمن،اجتماعية

سنابكتحتيضيعالادبوكاد..يكتبونهااًلتيللكلمة-الاخلاصالمفهوماتاقذارمنتطهركتاباتهموفي،الجنسعلىالمفروضالتابومن

.والاخلاصالفائدة؟الحياةيحبجيلايكونونانهم.الفانيةوال!دنياالانسانعنالرجعية

يتبادلهاوالاتهاماتالشتائممنسيلتحتيقعدمشقلصحفوالقارىءالتياًلنكسماتان.جديدانسانسبيلفيجديداادبايبدءطليعةجيل

منيجعلاشيالادبهواًلشابالادباًنمتناسيناستثناءدوناًلجميعصنعلهموءالىتعودالعربيالعارمفيالثوريةالانتفاضاتكلبهامنيت

ملساويتها،ويعرضاًلحياةمصارعةالىيدعو،وعبادةدينااًلحياةيحوي،فنناقضمتهافتمخربالداخليبئاءهان.العربي*نسان

اًلحياة،تحملهالمذياللامعئىوجهفيالوقوفالىنفسهالوقتفيويدممومستعبدلانسانالسياسيةالحريةقيمةفما.الخيبةبذورصميمهفي

يرفضالذيالادبهوالشبابوأدب.معناها*نساننضالمنويجعليتحرران!يستطيعالفردكاناذا*جتماعيةالحريةماقيمةأداخلهمن

القرونصروحويهدمالاجتماعيةالمواضعاتعلىويتمردالقديمةاًلتقاليدقيالقديماًلعصورسيئاتكلعلىالمحافظةعبوديةومنالكبتعبوديةمن

الاةفلنحوتطورسبيلفييثورالليالادبئهوالشبابوأدب.الخالية،ومجالهمجديدةتربيةمعركةهي(لطليميين6الادبامعركةان.والجديدة

اكتصرقيمبناءفيويساهم،انسانيهاكعرللحياةشروطالىويدممو.اًلحاليالانسانوضداًلمجتمعضدالكفاحفيهو

كلعنيصدرالذيهوالثعابوالاديب.وتراثهاًلعصرروحمعتثؤمااتصالمنبمالهاخطرةفئةوهؤلاء؟المتادبينالصحافيينفئةبقيت

متحدياوحدءيقف؟ممنهيتملأ.عليهويثوربالتراثبرتبط..ذلكالمصحاؤقىانالمؤسفومن.ومستوياتيمطبقاتكلمختلفعلىبالقراءيومي

قيم.وفرضقيممحوسبيلفيمناضلامكافحا،ومجتمعهترائه.وللمحافيينرسالتهقيهينشرانبالاديبيليقبمستوىليستعندغا

معالموتتوضحإفموثم،ثورةكتاداتهبدءوفييلدابانىوالاديببصلمونمنفذعنيبحثونالوينالناشثينبالادباءعلاقتهمبسببأكبرخطر

مفهومذهنهفي.بستويحتىالجد)!ةاًلقيمتلكوتركز،الثورةهذءانتاجو!،فيهالينشروااًليوببةالصحفا!يجدونف!،اًلقراءاًلىمئه

جديد.لانسانجديدوالذواًقهالكيبرالاشناربمظهرالمبتديءامامالصحافييظهروبالطبع

نقعسوفاننااءننقد،المفهوماتهذهضوءعلى،مالكتبالىنظرنااذامجلةالالاتوجدكلهالشماليالاقليمفيانعرفناواذا.الرصين

قبةءانهم؟انشبابالادباءأين:نسالنظل.وسوف.!ازمةفيتصدرجريدةكلابانتذكرناواذا،"التقافة"مجلةهيواًحدةشهرية

نفر2فيالقرلىتثيرانمناكثرشيئاتفعللنتجريالتيوالمهاتراتيرمادسهالخياتأثيرمدىنقدراناستطعنا.اسبوعيةادبيةصفحة

الادبيالواقعهوهذاداموما.والادباءالادبمنالقرلى..القارىءالادإببمستقثلوعلىالقارىءلوفىعلىالمتادبونالصحافيونهؤلاء

.ويى-ىالسودفينفسهاتطرحلتيالاقلاممنكتيرانأملانلنافليس.مهمتهمبمستوىليسوااكثرهمالمؤسف-اًنومن.الناشيء

كاءل،لجيلالحماسةاما.ا!كلامبعضمنفرد،كأفلتاتاتنظارالالناالبقيةوبين،اًلطالعبناًلادباءمناـلجديةالفثةبينالفرواوضجولكي

الخيبة؟اًلىبناتؤديؤانهامن.النفسعلىالانطواءمننوعالادبانباستمرادنذكرا!ينبغي

..كثيربخيريبشرو!متهاكلالجيلهذاانذلككلفيوالافهـاروالتإرباًلاحداث.بصهرداخليمنولوجضمنالحياة

كأنسان..كفردالاديبمميزاتوله،الادبيةالشحصيةخصائصلهذاتي

انلممثوفىاو.بعطيو-امعتوياتهويستكشف،امالعاحياةمنالمصرهذافييعيش

بالادبوصولضرورةكائتهناومن.ويستئتجهيراءالذيمعناها

عنكناباتهفييصددالذيالاديب؟ن.الحا،تمنالاقصىالحدالى

اًلسودانيالادبعنمحاضرةالحياةزحمةفيالاضالحدالىبنفسهيقذفالذيهوالمعاناة

وافيمحمودحامد"الادا!"مراللمنسن3الشخصيةزاويتهمنذلككلالىينظر..والحوادثوالمجتمع

الادباءفريقان.موقفوتبنيمعنىواعطاءالتاملعلىالقصرةلديه

اما؟موقفايتبثواانويحاولوا،معئىيستنتجواانيحاولونيينالجي

الى"نجبلهحسن"الكبيراًلاستاذالثانولةالمؤتمرمدرسةدعتعمنالتعييرابنغاءدونيكعبون..يكمبونفانهمالصحابخبوناخواننا

.قرنربعمنذاًلسوداًنيا!دبعنمحاضرةالقاءلعرض،للشهرةطلبايكمبونكانواوربما.ازمةلحلعرضعناوافيمة

اًلسودانيين،المثقفينجيلومن،الخريجينصرئعمننجيلهوالاستاذالعواملهذملكن..دخلكللرفع،*جتماعيوضعهم،.لتحسينالذات

نهضتنااكنافهمعلىوقامت،ب!دناثاريخصنعفياسهمواالذينيرهعانائرسفومن..الادبيالمشوىحسابفيكعيرا!ندخل

نالونثمرالتاريخيةالفترةتلكنجيله*ستاذيزكوام.0الادبيةتحتيكمبونأنهم!"الشباب*دباء"باسمأصواتهمالناسهؤلاء

منملامح"كابهفاصدر،السودانيةالمكمبةفينصيباوفرلهايكونفيقصصهميفرضونا!جتماعية*وسا!فيويتجولون،الشعارهذا

تؤثركانتالتيالحواثبتسجيلفيهعنيالذي"السودانياًلمجتمعلايقبلونائمالاسكثيرالتي*مورومن!الجمهورعلىتلقىمحاضرات

من-يعطيناانواستطاء..السودانيالمجضمعوتوجيهنموفيالجميعماداممعهميتضامنوااـنالبافين*دباءمقيتطلبونانهم.نقدا!

بجده،اًلفترةكلكفيالمجتمععنواضحةصورة-الحوادثمذ؟خدلضغطتحتب!!الشبا*دبام"امعط!حنشاوقد!اللهبعون"شبانا"

..وسمينهغثة،ولهوءفقد..الادبوركثرةالصالوناتادباءمارسهاالتياًلفكريةالاقطاعية

القيمة:اًلمحاضرةهذ.فيماجاءاهمهنانوردانرأيناوقدوأنكروا،*دبيةالمنافعمجالاتكل،الكبيرةوظ!لفهمبحكمهؤلاءامتعي

وحرت،كميرةمواضيعبلمنيطافتالكلمةهذهلالقاءدعيتعئدما"وىن،وجهودمواهبمنمافيهبكلكاملجلامكائياتالوقتبنفس

لابنائيموجهالواقعفياكلمةاانتذكرتئم.للحديثأختارأيهالشعاروطرحاالماضيالجيللامكانياتمقابلاانكاراالجيلهذافعلرد

لنفسيارسلانمنخيرااًجدفلم،مايناسبهماختارانعل!وانالطلبهبعضوبحتلنفسه.بفرضاًلجبلهذابداانماولكن.الشبابالادباء

تلمذتنا،عنذكرياتعنتعملغيرفياًلهمفأ"نحثسجيتهاعلىيسعىاتيوالغاياتوالثقافةالمواهبتفاوتبفعلانقسمحتىالمراكر
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1!ضيىالص!لىفي!ماء!طاافمقئماعل!

(291عامثورةقادةاحداللهعبدمحمدعرفاتوالمرحوم.ووطنيةالزادقلةعلى،بهااضطلعالتيوالمهامجيلنااًجتازهاالتيوالعقبات

عنخوفاالميهاهربانبعدمصرفيا!بيضاللواءجمعيةممثلوكانلعنترينيات1جيلمنعورتملامحؤتكأابيفيكنتوان.اطر/قاووعورة

هادثم..الجمعيةهذ.اعضاءباخوانهفعلواكمابهالانجليزبطشكلم-ةاكثرفان،اساليبهبعضواخذنا،عببهتتلمؤناالذيالجيلوهو

مجلةبعدفيمااًلسسثمشركةفيموظفاالثلاثينياتفيلاىبعدكماتعملاوتفصيلفيفيالثلاثينياتجيلمنملامحتشحصاليوم

..اًلفجر.؟كرت

السمادةاعضائهابينومن"روفابي"فيكانتالاخرىوالجمعيةغردوقكليةذكريات

الراًيةجريدتحريررئيس"العتبانيواسماعيلميرغنياللهعبدالىالحبيبةاًلذكرياتذاتغردونكبيةالابتداءنقطةتكونانبدولا

يوسفوابراًهيمالنورعثمانحسنوالمرحومشمهابوودكتور"اًلعاممدرسةمناكثرتعنيتكنلمغردونوكليةخاصةجيلناابناءنفوس

..واخرونحمدوخضربكراًبووالهادي،سليمانالمعلمينمددسةالثانويالقسمبجانبويضم،ا،سمضخامةرغمثانوية

تنميةوهوالمتعلمينصفوففياخراتجاهبرزالطورهذاوفيتخرجالت!اًلعرفاءومدردة،ابتدائياصناعياوفسما،الشرعيوالقضاء

اًلرس!للوتباثلالتعارفعلىيحرصونفكانوا،بينهمالفكريةالصداقة..الاوليةالمدارسمعلمي

زميلعنرسالمةاحدميتسلمانغريبا.بكنولم.التقافيةالادبيةونعن2891عامبداخلياتهاكنا،قاسيةجافةفيهاالطلبةجاةكانت

كليقكناليهوالتعرفصداقتهينشدبعدوعن،بالاسهمالالايعرفهوالثقاقة،المعرفةتحاربالهـليةنجدبناواذا،والثقافةللمعرفةنتطلع

اًلكتابة.المجلاتيقراواانالطلبةمحلىمحرماكانانالمحاربةهدهمظاهرواول

الذيالثقافيالنشاطهذاانتقل،الانديةفإرةاشثرتوعندماهيواحدةغيرسودانيةصحفهناكتكنولم،المصريةوالصحف

باسماًلانديةدورالى،القراءةجمبباتباسماًلمنازلمقرهكانمعر/ةثقافيةمجلة-وزتهوفيطالبضبطفاذا"اهـودانحضادة"

عددكانمهماناديوجدانجداالنادرمنلمن3و.الادإيةاًلجمميات3،فا!-المعرفةمحاربةمظاهرومن..شد،بىاعقاباعوقبسياسيةاو

والدرسالقراءةفينشاطهاتزاولادبيهجمعيةيضمو!فهالمتعلمينتضمكبيرةمكتبةالكليةفيكانتان-المسننعمرونرسمهااكىاًلحدود

المواضيعمدودهذافيكل..المناظراتواقامة،الا!بيةالمحاة-راتواًلقاء،اًلطالبةاماممغلقةكانتولكنهاوالانجليزبةالعربيةالكنبمنالعدبد

الافكارلمناقشةالتصديمحرماالسياسةفياًلكلامكاناذ،اثقافيةاإ..مئهاينتفعونولافيهايجتممون

..كانواحيثماالمسنممرينس!ة-كلمموعاالموطنيةهـعفيهاكانالتيالبمثةمنالنودعبد.عبيدالاستاذعادانواذكر

الملقاةالوطنيةاًلمسئوليةبمدىيحسونكانواولهذا،قلةاًلمتعلمونكانالكذةفيمدرسوظيفةليشغلعاد-بيروتفياًلمدرسببنزملائهبعض

تلكفيإددوهانيجبالذيايواجبمعنىويدركون،عوانقهمعلىمنوقوى..الكليةفياًدخالهايرودكانجيدةكثيرةاًفكارذهئهوفي

الشعب.طقاتسائربينالوعينشرمنالفضرةر"-(دونجح.لهمم!بةقتحعلىإهملاناليه!وسلوابرالطلبةصلاته

كانتالتي*دإيةالجممياتهذهاحدىعنداقفانهنابيولجهـرالارليماء.هـاءوكان،الاسبوع!بىواحد.،وماًوريةإخصصلكيجهد

الب!دكسبةوما،الثلاثينياتفيالاجتماعيةالحياةمظاهراوضحمنةطلهاي.بالمكتبةاًلكليةاقساممنالنهائيةالفصولطلبة.بئتفعلكي

..النشاطهذاكلن.بقصىانعلىللعرفاءوالثالثةقضاةوالخامسةللكليةاًلرابعةالسنة

غيريمثلوارتادالدوببةمدنيم!رسةفياعملكنت،391عامفي،ولىالنودعبدعيدا!لىت،ذادخلفقدالمناسبةوبهذه،عنهاالطلبةبقية

منالموظفينبعضماتقدموسرمحان،بمدنيالخريجينناديالموظفببنمن2891عامبيروتجامعةمنبهاجاء"ابولباسكيت"السلةكرةلعهةمرة

..ادبيةجمعيةبتكوينالخريجين..قبلمنردينامعروفةتكنولم

الاسشاذلهاسكرتيراولوكانالجمميةوقامتقبولاالاقتراعووصرفهـ-ثوانالضغطوهذااًلحصارهذاًمننتحررانلنالابدوكان

محاسباالذالثيمملوكان،العامالرأيجربد"صاحبالعتبانياسماعيلمصرالىالطلبةمنقلةفهرب..للتعليموارحباوسعمجالعن

نابعداكتبةغرفةنرنجتمعواخذنا..بمدنياًلزراعةمصلح!فىوقد،منكرةجريمةلمصرالسفروكان..والثقافةالعالممناًلمزيدلينالواً

ثقافية،ادبيةمواضبيعاوكبمنمانر/هـنقاشهنناقشثمعلينانقفلالطريقوينالهمفيعليهملا)قبضحتىللتنكرعديدةوسائلالطلبةاًتخذ

يتخيلانلبعضنايحلوكانفقد..الخطابةعلىنتدربكناهذاوبجانبالماشيةرعاةمعيختفيبعضهمكان..ا!نجبيزيةالسلطاتتنبيل

حماسهمنزيدانونحاول،الثائرينالمواطنينمناًلالوففييخطبانهالت!الوسائلمنذبكغيراًلىاحدهمكأنهفيظهر،لمصرالمصدرة

فق!د..الخياليتحققاناًلمقاديرشاءتوقدهذااذكر..اشتعالا.بةتفاصيلهاويستوعبالمدرسينمنالكميرويذكرهايعرفها

حقيقةالشعبجماهيرفييخطبونالجمعيةتلكاعضاءوسمعتشهدتقويادافعاوالعلمالمعرفةمنالاستزاد.منالقاسيالحر.مانهذاكان

ذلمدمنكانفقد..*ستعمارضدالحريةلمعركةويقولونهمخيالا!مجتمعفيظهرتانفكان،اًلنقصهذاًلسبديعمللكيالجيللذلك

احمداخيراالوطنيةالثورءوقوادالجمعيةا!ضاءالكرربههـمنالنفرتضمهذهالقراءةجمعياتوكانتالمنازلفيالقراءةجمعياتالمثقفين

العربيةريةبالجم،9سفيرنا"مختارواممد"الفارجيةوزير"خيرمحدودةمواقيتفيكلفيجتمعون،الحيابناءمنالمتجانسةالمجموطت

."حالياالزراعيالبنكومديرسابقوفيبر)تونجبقوحماد("المتصسةانبعدللبحثخصصاللهبواًلنقاشاًلبحثويموراحم!مدارفي

نابعدالعروفةالانجليزيةالمصرية*تفاقيةوقصتا369طموفياكثريستعرضونوكأنوا..وعرضهدراستهلاحدهموكلواقديكونوا

مشهجاءوقد2491حوادد!عقببالسمودانمصرصلاتكلانقطعت.الواحدالاجتماعفيكتابمن

للسودانيينالوظائففيالاولويةتعطىانالاتفاقيةهذهنصوصاولالمصالىمنهااؤتقلتءأاو!امدرمانفيالجمعياتهذهبدأتوقد

..الدونتببناحمومنلهااخنبرللو!فةيصلحمنبينهميوجدلمفاذا..الخريرجينمنمجموعةتوجدكانتحيثماالاخرى

اننملمينموقفلي!تدادسوابمدني*دبيةاجم!يةااعضاءواجتمعالهاشماب""يحيىجمعيةفيامدرمانجمعيتاناحداهـمااشتهرتوقد

فيسيطووهالنصهذامنيستفيدواانيمكنهمويهف،ةالمعاووهـذءرمدالخارجيةوزير"محجوباحمدمحمدالسادةانذاكالبارزيناكلضائهاومن

.-هواكبر.مئهامبعمونوهم،الدولةبرالاهميةذاتالمناصبعلىاًللهوع:دمحمدوالاخوانمحمدالحليمعبدوالدكنور(9محام-السابق

..المامورمنصبهو*)ارةفيسودانييشغلهوحهويةثقافةالجيلذلكشبابالمعمنكانواودد،الصديقعشرى
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1!زيى.الؤ!ررلمحأالدع،فىالندمشاكل

وتأييدع!تشجيمهممنبهدفونالانجببزوكان.الحالفيعددناوزاد..واجبعنبحثايلقيان.نجبراحمد*ستاذعلىالجمعيةواقترحت

اًلوطنيةالحركةشعاراتوراءالسوداًنيونينصهرانمم،خوفهمللمؤتمراحمدالاستاذللجمميةكبالخرطومومن.المعاهدهبعدالخريجين

..المصريةيوميةجريدةاولوهي3-الئيلجريدةتحريريرأسوكانهاشميوسف

بعدفيمأاشدفانه،بدايتهعندالشيءبعصتمثروانالمؤتمرولكنالجمعيةباعضاءالاجتماعويود)مدنياالجزيرةلزيارةقادمسورانيفبانه

ليربطوأالؤتمرونابتكرهااًذنيالوسأئلهيفما،الثوريالوطنيطريقهذلكفيبحثهخيراحمديلقيانوتقرر،بالئاديحفللهواقيم..

الوطنية،المؤسسةبهذهالشعبمنظمةفيالخريجيناجتماعبوجوبالبحثذلكفيونادى..الحفل

يناديصوتكلجبمدنيالاوبيةالمجمعيةاًجتماعاتخلكلمنافرىمرةارلمجدبدةحمسئوليات!ا-واجهواكلمتهموتوحد،شملهمتجمعواحدة

واقيم.الر.باضي.اًلسودانبيومثم،التعليمبيومثمالادبيبالمهرجاناًولا..للخريجينمؤتمربقيامونادىالمماهدةبعد

لهودعوا..الادبيهالجمعيةشرؤءعلىمدنيفياًدبيمهرجاناولخبراحمدكلمةلينشرالخوطومالىهاشمإوسفاحمدالمرحوموعاد

والباحثين.واًلادباءاشههراًءعرؤ(تالمرحوميصدرهاكاناننيالفجرومجلةالنيلصفحاتلحلى

"لملنهواًلشعراًلوطنيةضر(لبحوثاًلجادنرفياليهرجانبرنامج،كابالمحبواحمدووـاشمومحمديوسفاحمدوقلإ"بعرامرهاوتولى

لي:حدثتطريفةقصةواذكر..ارتماثيلوبعضالففةاللوحاتبجانب.التئنفيوسف

ؤاحلىقاًلاسلامي!ةالفلس!فةمنجانبايمظررظاعددتقدكأتص!ةالطخربجيطبقاتكلمنبدا؟تهافيقبولاالفرةتلقولم

المستمعينطبيعةنصري،كناوزد،المعقللتقد،وهملاعجابيالمعتزلةكأاصوجهوعلى"ب!ريالخرطوم-امدرمان-ا!رطوم"المكة

اسببرنمستفما،الشعبمحامهمناًكثرهمتمعون-الموء.ابىحوثكلمكانالناديخربجوخالىوز!.بامدرمانبجينايخو!اديلجنةولرضتها

.ببم!قلممص!،الراددمنالم!معوقفلملنى2دقائقلبضعفيه،العاصمةشبابمنحغئةو!؟م،إهـيهمامناًلقيادةاًلمؤتر!رقيامغلت

التها.لة.عتىليواسنهعتللهاًموهااس:!رز!(برةمؤء:لأؤلمةفبرفيوابراز!،الف!ةلنجاحبالحملةبمدنيالادبيةالجمميةاعفاءورائ!ومن

اثقللقبسأحمللهوقلتلمحنباني!دلةىاًلىاً!ردت..اذتىولما..الوجودجزالى

الاقتصاد/بئالبحوثدوروجاء..صبراليوقالفىض!ث،متحدثبمبدلهشخيراالأولاجتماعه.بعقدوانبقومانالمؤتمروامستطاع

الافتصاديةادداساتبامعئياوكان،توبيوحمادا-ء-دااًك?كأاتلمىووبؤ"م0.الموطنسببلفياكضحيةوالفداءوحيليضههـمنهالاضحى

اجلاءـمخنىاحرىاًلىاحصائيةومنرقمالىرؤممناضاسبازالفمااسلازيةمنشيءالىالسويالسياسيالنشاظاتقلاًلخر.لجيننادي

.مستزيدالهاصفقواز،السرادومنطرهـ-قعنفشيئاشيثاور4تتهالسياشبةالافكارواخذتوالوضوح

هـنتسألواولاا*تمرمفاخر"نمفخرةكانوقداةعلميمايرومامأ..المنظمةهذء

امرق!ا.قلببىمنتنمحيولن،اًلتصورحدواواًلذيالعظيماًلتجاربالمؤتمر؟حييوهوالصددكلصادؤانودعلىالشاعرالمهئدسكانوقد

الثعبعلىطوافباولالقيامالمؤتمرقررعندمااذكر..الصورتلك:مطلعهابقصيدظابرتماءاولفي

مناطق،اًلىامدرمانسودقسمثاوقد،اًلتعليميومالتبرعاتلجمعاهرفهالروحهذااكبرالله

"شبالازقةتلكوفي..منطقةالمؤتمرأعضاءءنجماعةلكلوخصصتويعرفنياراميتذكرتاذا

الاستافىوالمرحوماناواسير،اءواننامنثحةيتقدمناوكانالمهبورةجوانحنافيسراننميهكنا

ينظرونسبقونيالذينرأيتاذ..اشبرولتصئدوىاًيديناوقيعفانواًلعلناًلاءهارالىاستحالحتى

..يلجوهأندونبالخطىيسرعونثمبالفجوةأشبهدكانداًخلالى:وهوعليهالاجابةمنبدلاسؤالبدروهنا

سميكةنطارةعينيهعلىوضع،هرماشيخافرايناوعفاناناواقتربتدغميبرزانلهارتضواوكيف،ا*تمرمنالانجليزموقفهوما

وامامه3قد"برش"علىيجلسكان..متسالرخلالهامناليناينظر!مهدهاهـىالوطنيةالحركاتوأدملىالبادحرصهـم

..وقدرنابالفقرينطقماحولهوكل..صغيرخلإمبصئعويقومسندانهقبإمقبلبمدني*ديبةبرمعيتنافيونحن3691ماممعاهدةقبيل

وسلمنا،عبيهفدخلنا،نتحاشاهاننحننردولمتحاشوءرملاءناانفييايقول*زردالنيلمدإريةمديرمنخاصةبرسالةفوجثناالمؤتمر

واحداقرشانقبلاننالهوقلنا،مهمتناعنوحدثناءوجوهنافيفهش:،يرغمالمامالسودانحاكم.،ولهسم!!سايمزالمستران

ورفع،("البرش"اًلىاًسرعخىحديثنايشنوعبكادوما..للتبرءفيكانفما،للاعضاءفيهاليستمعامسيةوقضاءالجمعيةزيارةفي

منمليهيحصلمافيهايضعكانصغيرةحفرة.ليجدمنهجالبافلىفيسايمزوجاء.العامالححمزيادةتر!انالجمعيةوسع

حتىعفانتاثروقد،يعتلروهواليناوسلمهكلهاخذءسرعةوفي،رزىواشمعا!مبةغرفةداخلالجمعيةاعضاءمعوجلسعاديوبمظهر،جلبة

"..دموءسالتفياشاروا*نجليزيةباللغةقصيدةكلماتاعدواوقد،بتحدثوناليهم

فيهاحكىالتيالوطنيةالمحاضرةنهايةالىنجيله*ستاذويجيءءلقلولم.بللادهمشؤونادارةفيالسودانيينمسئقبلالىبعضها

فيالمثقفونلعئهالذيالوطنيوال!ورالسودانيللادبتاديخيةترةالثقاقيالنشاطهدامنسرورهاًبدىوضه،واضحاشيثاالرجل

الاديببهاثوجهالتيالعبارةبهذهالمحاضرةوانتهت..اببلادتحرير.ويرتبطواالمتعلمونيتماسكانايضاوتمنى

الطلبةثابنلالهالىشنديفيوممن!ت،عاماحاكمامازيلىوسايمزذلكبعدالمؤتمروقام

منتجاربوعن،وبلردكموطنكمعنئصد!موغيريأناوها..."وكان.للمؤتمراجتماعاوللحضورسالموظفينمنقلة-نستعدونحن

يوصداو،يطردنامستعمرفلاامنبنكلنأنذهبثم،للمملسبقوكمؤضتتطرفانيخشونالحركةهذ.منوجلينالموظفينكباربعض

نااستطاعسبقكمالذيالجيلكانواذا..وجوهنافيالمعرفةباب.2491مامق!حايايذكرونزالواماوهم..وطنيتها

القاسيوالحرمانالرهيبة*جواءكلكفيالطملالاستقلالالىبنايصل:ضالم!المديريةددبرحضرائرتمرلحضودشندبمامنسفرناقبيل

هوفهذا..الجلألبمرهوبفوباجديداسوولناتبنوااناحراكمفمالحضىورسيثعبوناًلذينعنوتساكلالناديفياًليناوجلسبرفكس

فيلىلاحكموالتمصببراًلبناءدور..البلادمنكمترجوهالذي،لمدولىاظهرواالذين*خرينيفاجيءبالرجلواذا،يسيرةقللأووجدناالمؤكمر

..ا،وببرقويموخلق،عزيرواسععلمهذااليهوي!ثوايبمي!وءانواجبهموان،مجيدعملالمزتمربانالرضاعدم

72



1!ضلمب.الؤطررفىفىلم!مااالدضاعلي

هـدالعربانلادركتالنحتفيالاخلاصالفمةهذهغرضكانولو

.شدمكيفوهذسبدعغعارانطدعومن!تمثلوهاطوولاحمدو"لىدحم!الدراعالمبيددثب!طيبمالادرصمللآلمجث

المغرضينان.الحديثهالنهضةواوائلالوسطىاًلقروناواخرميالعرب

منالحديثوالادبالمحديثةوالفلسفةالحديثللعثمماينكرونوحدهم!اًدأعروتنئانمألنضارنن0.اوو

منركامالموضوعهذادفي.ادقديمةالمربيةالحضادةكلجذور

ويفهم.يطدعانيريدلمنمينودةالمؤدعاتله

الحضارياموممهالحديدديوانزعاجهاالفئةهذهاضطراباسنابومنالجذورلمحضيةبيروتديالادبيةالحلقاتبعضالاونةهذهفيتثير

ماث-رسوىخاصادبللبنانولشخاصةحضارةللذنانليسانهالنخنةوترى.الحديثاًلعربيللادبالحضاركل!والاطارالحضارية

والاضادةوتطويرهالعربيانراثبعتعلىجهود!موففواالذيناًللننانيينحينيكونانمايجبوتؤكدقائمبواقعتعتر!انهاالادباءمنالمخلصة

شعبه.عبقريةمعينسجمبمااليهميواعيةجريئةمحاولةمنيصدرالحديثالعربيالادباًنتقرر

وا،اسماءذكردونالعضيةهدهبعرضالانتدتفي"الاداب"انتراثهفيالعربيالادبونمثلالقديمترائنامنالحيةالعئاصر.لطوير

الىحاوكطخليلالدكتوربهادلىماهناتوددوهي،جهاتتحديدولفرده،ادبنااًصالهلاتؤذكطافادةوفنونهمذاهبهمنوالامادةثمالمتكامل

الاسئلةبعضعليهطرحتحينالنيروتية1،1الحاللسان"جريدةالمعقدةاًلانسانتجربةمنايتعنيرالواتاستكمالفيوتسعفهتغنيهبل

الموضورمةبهذاالمتعلقةالمجتمعبينالحضاريانطرقعنتغفل،"لمذلكوهي،المصرهذاالي

د!الحربينعابيرحعبهوفيلناتفيالهعرانالنعضبحتعد-سصمابرحالذيالعربيوالمجتمعالحياةلحيهاًستقرتالذياًلاو!وبي

ذلكأفيرأيكفلما،جديدةفاافلشقالاشقرارادبيختلفانالنديهيومن،اهدافهاجميعبعدتحققلمتورة

يكتمفلم،بالذات(لحقبةهذهوفى،دبتانكلالشعراتارى-جالادباصالةكانتمةومن،والمضمونالشكلفيالثودةادبعنجوهرا

علىالقديمحينايتوكأضانعاهايماكانبل،أصيلبخلقيأتولمجديرداالحاضرةالعربيةالحياةلواقعومعاناتهانغماسهعنناشئةاًلعربي

نت-قمصيدةكلوداءتلمحفانك.المجلوبالغريب!لىوحينااًلجامدالدائمةالعامةالانسانيةالقضاياا!الناجحةمحاولانهمي،عبرهاوذفاذء

عميفةجذورايضربالاصيلواًلنتماعر.قديمعربياوحديثغربيشاعر،مطلقةمجردةنظريات،الفئةهذهراـيفيم،الادبيةاًلمذاهبوليست

الىفيحيلهاًلصالحالغذاًءيمتص،المعالميةاًلحضارةوفيحضارتهديمنماعصرديوالفنالحياةتطوريعيقلماايجابيةعمليةحلولهيبل

المىنعودالحقبةللكشعراءضربتالتيالكبرىوالافة.ذانيةمادةالاسثوبطنيعةلبحثتعرضحين،المبدأبهذالت!معتهديوانها.العصور

هـ!حيثمنلهاهقوتني،للتعنيرمجردةاداةالعربيةباللغةاخذووم.بينهانقومانيجبالتيالحتميةوالصلةوالشكلوالمضمون

"الغربسالحضارةجرفتهمانكانثمومت.خاصةحضارةتحمللغةوالاضطرابالانزعاجمنحلقةديتدوراخرىمئةلننانفيانغير

اور،ذهمفانذلكومع.شخصينهممعالمومسحالغربيالادبوامنصهمافتقارهووالسبب.الحضاريو(لاطارالحضاريةالجنورنعرضحين

واستيعابالجوهريةخصائصهفيالتعمقالىيدفعهملمالغربيبالادبهذاويعود.والادبالتاريخوالمحعتهـمنالىالحضاريموففها

وظواهرهالاخيرطور.عندمنهوقفواوانما،العريقالمتكاملتراثه،سراعاخمدتنرنمدابالاتظلديحيناثار!هجينةدعوةالىالموقف

للمذاوومشوهةصوراوترىغامضةاصداءتسمعفانت.اًلعرضيةحضارتها،منجزءحضادتهوانالمتوسطالبحرامممنلننانانومؤداها

هـمالذيالعربيالشعرحيالشانهمكانكذلك.شعرعمفيالغربيةاصحابيعترفلموربما،الاطارهذاخارجمتفعالعربيةالحضارةاما

الفنصميممنليستتقاليدمنفيهلماضحيةفوقعوا،يتممقوهلملجهلمرادفةالعروبةوعدوا،عربيةحضارةبوجوداًلدعوةهذء

بينالطلاقفكانالعبالياًلمصرعنداللغةفيوففواوقد0الاصيلتبعتالادبلوجهخمالصةتكونانلايمكنولاغراًض.والنداوةوللصحراًء

الحياةلغةعنالنعدفيمغرقفعبير.شعرهمفيوالمضمونالاسلوبانهالدعئانتحاولفئةنشرهاعلىويقومجديدمنالد!عوةهذء

اًجنبية.مصادرمنجاهزااستلموهمستحدتومضمون،العصرهذافيالعربيللثراًتتتنكرلانهاالاذلكوما"الحديثالشعر)تمثلومدما

بسيطاننومانفسهالوقتفيوكان،واقعناعنغريباشعرهمجاءكلهلهذامجرىمييضعها،رأيهافي،وحدءوهذا،الحاضرةالعربيةوللحياة

الاسلوبيعدولا-مثلا-عقلسعيدفشعر.العربيالشعرسيالىفيللحضارةصفيقاشتماالفئةهذءشعرفيوترى.الغربيةالحضارة

كصجاغةالمجردةوالككلالغصنيةالمعانيصياغةيستهدورالذيالتقليديه!.حضاراتمنالعربيالشعرقفيقباهامافاماندثارعلىوتحسرااًلعربية

فيوالبناء،الشعروحدةيزالفماعندءالبيتاما.و.نجميلزخمرفعلىابولاني"قالانافرارهاباحدوالرعونةالصفاقةبلغتوقد

فيها.ننتاطنفتقدجامدةبراقةوقواًلب،لفطيةهندسيةمايزالالقصيدةافرادبينليىانهالغريبومن.(9العربيةالحضارة-الحضارةهذء

قوالبفييثرلاماكلالانسان.نجاربمنونفتقد،المتوهجةالحيويةجامعافهافيعاشمنمعرفة،صميعةمعرفةاوصوباعرفمنالفئةهذه

كما،الثانيةالحرببعد،التجديدمسالهطلتانفكان.الهنسعة.المختلفةستوياتهافيحياماوعالىومتاحفهامسارحهاوارتاد

وكسر.القديمالبناءتحطيمتستهدفانيجبمعاوله،تجبلمنكافتفييسهمونالذينالعربالقوميينالشعراءبعضيمتعضومندما

الشعربينالقائمالسوروهمم،الواقعالىور!ماالتقليديةالعبارةماهوننشرالفربحريهعملاانناجوابهايكون،الفئةهذءمجلة

ثم،وعمرنابلادناواقعفيالانسانتجربةعنوالتعيير،والحياةالقليلويغموالنسنةتتفاوتومنا،معهاماهوننثركماالعووبةضد

عر.كلفيالانسان!جربةالىذلكعيرالنفاذ.المغرضةدعوتهميسزقناعاالمجلةفيبهيسمحالنيالعروبيالشعرمن

الضجةوهذه،الئانيةالعالميةالصببحدل!بنانفىوالثمعر-سانكشفتانمابرحتالخدهةهذهولكن.العرييةالقضيةعلىوالجانيه

؟اًلمنثورققالقصيحول.المجلةمقفانقطعواالعروبيينالشعراءلاغلب

نتاجكلعلئاًلكلاماردفثمالشعراءئقافةعناولااتحمثاناود-جوالاستخفافالمقاومةمنحصارسلبنانةالفئةهذءحولويقوم

الذيناو،الجددالشعراءنقافةفيالنظرمايلفتوابرز.الشعري-مجانيةخدماتمنتبذلهممابالركم،يومبعديوماعليهايضيقوالتهكم

قدامتمتلابقيهمثقافةضرلتالتي*فاتانتلك،يتجددواانحاولوا.الصحففيالادييةالصفحاتعلىللسيطرة
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1!ضقيالؤطررفىفىال!اا!ت!ماعل!

.9591و91ع5بينسنواتخمسقرابةباستئناء-فانهم.وارهباًوسعمجالعلىنجبهاوشاتثقافتهمالى

الخط،هذافيتس!يرلبنانفيالعامةالوظائفانانجرايعنيثمهـئب!مومهمانفصلواولشعب،بهالاصفلونبلغةيكتبون-منهمالللة

في"يرنشرونولايؤلمفونولالايخطبونأشخاصايدبممابينتينانوهوالوؤتفيوهم.يجهلونهاالتيبحضارتهالخارجمنيلتصقونو،همومه

وررما.المواطنيننخبةايديفي.تكونانينبغيانهامع(،1الشؤونجميعهـنبهاجهلهميز،بالتيالضربيةالحضارةالىصبوةيذوبوننفسه

الاشتغالاًلموظفينعليالحظرفيالحقبعضاللبنانيللمشترعكانممفدمبهملكلالساذجالبسيطصبوةانها.العربيةبالحضارةجهلهـم

للاريبخىتسسيءانعادتهامنفهذه،والحزبيةالسياسيةباتئ!ؤونويأخذوا،اًلفرببماًلادبمجلاتمنالثقافةيلتقطواانعجبولا.بعيد

الحف!يشملحين،.القانونهذاعنهيدافعحقأيولكن،نفسه.والتجديدالسبقغايةذلكفياًنمنهمظنا!يخهايظهرزبمببأص!ث

الموظفينقبلمنف!االبثطرإبئفيويضع،واررق!ةالاديبةالئؤونقلتاذااؤسوولا.اعمىتقليدذاتيةاًصالةبدونالتجديدانوفاتمم

الادبيللانتاجعرقلاتمنوراءهاتجرهوما،"الكتابيالاذن"عقنةللانطباععرضةجعلهمحضاريوليتموالفنالفكرفيلاميةفريسةانهم

حصرها.يصعبببدخلواالااوروبيشاعردحممنلايخرحونفتراهم.غريبوافدبكل

الفكر،اهلمنونفر،الكتاباصدقاءبرمعيةحدتالاعتباراتهذهاًاتلاحقةل!لانفعالاتمعرضانتا!مكان!م!ومن.اوروبيشاعررحمفي

اًهـتيارئثريعهذافيا!ظرا!ادةىلى،لبنانفياررما!ةورجالوبدت،بلونطبقةكل،ملونةطبقاتلكبدادفحصتهانت.فاذابالاخرين

وتفيره،الثقافةومنار،المئرقفيالحريةمنبربوصفهللبنانإسيءدفعتطورهمفيفليس.الالوانمتعدد"ملفوفط"كانهاشخصياتهملك

سثيووفيؤهـماوأرسخ،العدالةروحالىاقربهوبما.فعديلهاوعلى!زنلدليلناجمان.حتبمطبيعينماءفيهوليسالداخلمن

العحيحة.اًلد!قرا!ةوما.الغربيالشعروراءمتسكعامنفعلايزالمالبنانفيالشعران

أذز؟،ارز!ا!ةورجولا!كروا!لظبا!3امدؤاء!لافيانلظعلواداديالمفارقمعنىانتلىفقدا!الاهذاًعلىغالبيتهفياًلمنتاجدام

قريب.و!تفي،والمنتترعين،اللبنانيينالمسؤولينلدىصاغية.سزونامقنىشعرااممنثورةةقصبالشكلأكانسواء،الشكل

بة

!!صءابر!وص!ض!سبمبكاالادبلانتاجيرعرؤلاللبئافيالتشلايع

الجنوبييلاقليم

يئانلد!مدرلممئئانالتنراًعيمرسوم91ع5سنةالثافيكانون7بتاريخصسرقدكان

.(1الرقمويحمل،الموظفيننظاميحدد،اًللبنانيةالعكاموقيعن

محمدالدينمحييالاداباراصانه،الخامسةفقرتهافيتنصالمرسومهذامن31المادةوكانت

المنصوصالاحوالخلافيماحرةمهنةيمارسانالموظفعلىيحظر"

والفني،الادبيائرفباستثناء،الخاصةوالانطمةالقوانينفيعليها

خارج،اكنيةوالمدارس،اًلعانيالتعليممعاهدفياًلدووسواًلقأء

والمسشمدةمنالمذاتبةاًلفكريةبالمجهوداتزاخراقديماالنقديناديخنا".الرسىالدواماوقات

بالاسماءوزاخر،الشعريةالمنظرياتعنالمتعددةبالمؤلفاتوزاخر،اليونانبئريخصدرولصفسنواتاربعوبعد،55!اقانوقهوهذا

تمامابيمثلمن،للقصيدةالفنيةالقوالبقواعدأدستاتىالكبيرةالفقرةتنص،ا12ًالرقميحمل،اخراشراعيمرسوم9591حزيران12

والجرجانياًل!كريهلالوابيوالاءهيقتيبةوابنوقدامةالمعتزوابنبئييقومانالموظفعلىيحظر":مايليعلى،فيه15المادةمن*ولى

ماهوبقدرايرضاناقصولكنه،وزاخروغنيضخمتاريخانه.ونجبرهمبالاموريشتغلان-ا:سيماولاالنافذةوالانظمةالقوانبنتمنعهعمل

..اًلادبيهالفنونمنيعرفلمالقديماًلص-بيالتاريخانفالواـضح،كذلكما،حزباًشارةيحملاًو،السياسيةاًلاحزاًبالىينضماو،السياسية

والنقد-اًلمسارهذاايضاالنقديلتزماناًلىرعامما،الئحعرلحوىخطباوزار.نه،في.المختصالرئيسمنكتابياذنبدونينشراويلقيماو

فعورفت-الابداععلىكليااعتمادايعتمدالهبممنى،تسلقياكانالقديم."الشؤونجميعفيمؤلفاتاوتصريحاتاوهقالاتاو

اًلنقادوناقش،اًختهاالحجةوقارعت،بالنطزياتالشعريةالنظرياتيعزل"بانالاولىفقرتهاثينفسهالمرسوممنلأ3المادةوتقضي

والعفلالمنطقمناساسوعلى،اجانااكثريةمناساسعلىبعضهمواجباتهباحدىفادحااخلالااخلاذاالتاديبمجلسمنبقرارالموظف

وكل،المناقشاتوكل،المؤلفاتهذهكلولكن،اخرىاحياناوالعلمالمادتينفيسيماولا،النافذةوالانظمةالقواننفيالمحددظالمسلكية

العربيوافنلأالتاريخ،وحسبالعربي.بالثمعرخاصةكانتالنظريات."اًلاشتراعيالمرسومهذامن1هو؟ا

رصسدالىتلقائيايتجه،الحديثالناقداًندرجةالىالابحاثبهذهيمارسانلايشنطيعالموظفالاديباًو،اًلاديباًلموظفانمعناهوهذا

مخدوملاله،الجديدةوالقصائدالشعراءعنوالكتابة،الشعردواوينرئيسهيرضلمفاذا،المختصرئيسهمنكتابيباذن!الااًلادبيةموهبته

منالتقافيالتاريخاستعارةالىلايحتاجوهو،ها!للةنقديةبخلفيةكان،كتابياهذارضاهنفسهعلىيسجلوان،"اًديبا"يكونان

يتجهالمديتوهوالناقديخنجهحيناما،،ومليزخمتاريخهلان،الغربوذيمه،وتقديرء،رئيسهللوديثثنان،*ديبالمو!واجبمن

والميوللأ،والتأثرية،البلبلةفهناك،حديثةعربيةروايةالى-اجاناقانونياتعرضوالا،والناسوالطبيعةوالكونوالمجتمعللحياة.الخاص

الادبيالعملعلىلتطبيقهابكاملهاالغربيةالنظرياتواستعارة،و*هواءوالصرفالتعويضفيحقه"ويفقد،للعزلومنه،التاديبلمجلس

وناررا.اخرىاحياناوالارهابية،احياناالغرابةصفةلاحكامهيعطيمماالمادةمنالثانيةالفقرةتذصكما،اًلنحوهذاملىعزلهعند"والتقاعد

بهايباشرالتيبالدقةالمملرصدفيالروايةاوالقصةناقدماينجح.اًلمرسوممذامن73

..اعباء.الشمرناقدلبنانفيتأخرتقدالثقابخبةالحريةقضيةانثانيةجهةمنيعنيثم
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يى1!ضالؤطررفى!سما*!الخلماعلىا

اوروبا،فيفكريةتربيةتربواقد،المصينةالفترةهذهيعيشونالذيننغبيريةاشكال،واًلمرحيةوالروايةكالقصةالاخرىالمفنيةاًعمالنا

افكارايرحملمونهناكمنوعادوا،وانكلراوامريكافرنساجامعاتديب"الموجورةالموثرالقوكياالشكل،بعدتأحذلم،واقعنافيجديدة

،وكانواللفايةوغريبةبل،المستوىعاليةنقديةونطريات،للغايةمتقدمة.والادراًكالددالةمنبكتيرتيرالطهذابالمغةلابدوهي،الغربفي

ركلفنينيستطيع،فيوحسبموجهايصبحانيمكنهاًلناقدانيحسنونالانجاهؤقدانومن،الضعفومن-القصورمنتعانبىمازالتاًلاعمالهذه

الادبمصافديادباينتجونيجعلهموان،والمبدفيالابداعينقداًناراتوافي،الادكاركدراسةالاساسيةاًلمعرفةواًفتقار،اًلفنيةوفقدان

كنصوص!أيمليسالعربياًلنقدانهؤلاءونبسي.واكملالاوروبيالانسانيةالذخيرةبتأمينيسهمماوكل،والاخلاؤيةواًلديئيةاًلفلسفية

لكوريا،نصلحكما،الارجنتينفياستخدامهايمكن،والانجيلاًلتوارةخنى-الغربفييوجدولم،للمبدعبالنسبة-الفنيةلا-والارضية

بكل،الاوروبيةالمروحعنحضاريتعبرالاوروبيالنقدانايضاونسوايتجاهلوالذي،رسامااو،مسرحيااوكانروائياالمفنانهذلك-الان

...وتجاربورموزوسياسةودينومعهوماتواخلاقفيممنما!بهامو!جةعلىالاعتمادكلويعتمد،بأكملهااوروباوثقافة،اقهثقافة

تحويلاتهماحدتتهااقياًلبلبلةتحمضانيمكنالنقداس!نعارةاننسوا،يوجدلنوأحسبه،الغنانهذايوجدلم.مصقولةغيراًومصقولة

..المنطمةعيرالمتقافيةالاحمالومن،المعانياًلمتصوفالالهاممنمزيحاًلاب!داعيفالفنان

!ذابطريقوحضار؟،قراءانهطريقعنوفنياتاريخيا،يحياهااًلتي

.فرلنقاترجمةبهذورهالعمليه،اىدتاتقولجبمابهبرىللجنةمكناًلاعماصحيحلنقديةلولمر..وعالمهوبوطنهبالاخرينوالعصبياًلجسديالو!ب

اللجنةهذهلمتلامكنلو،هناكمنواخرهنامنمؤلفاوببس،بأكملو!فادةمنييرافائدا،غربيفنانكليكونانذلكبعدكريناوليس

وذلك،ووردفينقادا،المثقفينتوعيةفيممتازادورالادت،تقوماندويداالمفكرءزركأ.شحيةتاريخهو،الاوروبيالفكرفتاريخ.اًيضاالفكر

هـمبالهمت!بعاجوالخلقسوف،اكثرهفيالئقدياكراثترجمةلانكاناذ،والاخلالمحية،والعلمية،واًلالمحتصاديةالسبياسيةعزلت4،رويدا

وا!روفالوافحمستوىعلىالمئادشاتتصبحوسوف،والادراكالعصور!ياول،موحياابداًعياعملايقدمان،القديمميالفنانيكفي

ع!ىمبنب،غيرهاو،المذهبهذااتياديصبحذلكوعلى،والمعهومان!بهفةرض،وأحاشس،وا!كاراءصابشحنةفالفنان،الراهنة

يهامفكراعمالوترجمت،ا!لمجنةقدمتهااكيالمذاهبلمعطمومعرفة!حص.ومعرمة،خبراتواشد،قرائهمنوعيااكثر،بمون

ودلاسفها.الامزاج!زرادتهـد،الم!مرالعفورهذااجلمن..ذلكاجلمن

متلا،الاشنراكيالوا!عيبالنقديناديعندماالبعضفان،الاناما!التالةلمسفيهبالاؤكار،الى-رحبهبةوفي،الحديثةالروايةفيالفني

المذ!به!اجذودعنعهدناالنقديةالادضعريامحتبارهكلبضعلاب!فهرضنينفسهالشعرانبل،وحدهماًلفلاسفةعلىفاصرةكانت

الواقعيالنقدهوفما،تسمعادنالايلقى-ندالهفي-وهو،وخطوطه..مضىفيمابهايعديركنلمافاكاويجوب،الامكار

بنف-د-الاساسهداعلى-ننادجم!انايضايصلحوهل،اًلاشتراكي0....،..

0.؟إاسمهكانكصفماشقدو1..موحهراسمابىرلملمصبرالاهممامالىلنهفال!ي،!حدهااوجوديةأالملسعهلكشولم

..ينقذانالفنانعلىيحتماوروبافينفسهالموقفكانفقد،الانساني

،الاخرونلقرأهالماشياءقراواوقد،اوروبامنيعودونالنقادكان..ولرف،المومفهذاعنلتعلنالوجوديةالفلسفةوجاءت،نالانظ

لتمبج،اعتنقوهاالتيالرئيسيةالافكاديستخلصوأانحتىيحاولواولمالاشنفادةكيعيهالىهوجها،الاوروبيةللحضارة؟كسيةالاهتمامكانفقد

..موجودةالاقناعامثانية"حوفيعنوعزله،حيوفيلاءنصاصالطرفيخيروالى،الانسانمن

اصىل.فباروهو،اورولامنالمقادمنظرغر،اخرتار!اكوكاناًلانس!اننجثبتاضىجهةمن.بسهمالمصنا!يالعصروكان،وتمرداته

.....البترانيعنيدلكوكان،اًلخصوصيةوسعاداتهمطالبهفيوتجميد.

والقاووةاعتبارايضعولا،النقدفيذاتيماهوكلالىينتد،شعانتديدةجوازراًتفقياًلى،الصلاقيلئد،دةالهةمشاريعمنيتحولون

..مستورةذا.نيةيخفىانمانقدكل.لالنصعملا،فلسفة.ء:...الا.
لعدولم،ءننميبايين!يعدلملاله،داضياس!انوكان..التمسخ

..الدرا!اوبالتنو،جديرةالئاءالتيارهذايقدمو"منيةاعماللاوروباقدمت،الظروفهذءوفي..بعد،قيمةمالشيء

الاخلاطهذهوبين،القد"مالعربيالنقدبينانفصامحمتوهكذاسارنر،بوللجانالحربةولروب،والغثيانكامو،لاليرالغريبطرازمن

النطريةتعارضتعندما،ايضاتناقضوحدثبل،اًلحديثةالشائهةوشت.هقهالفاقد،الاوروبيالبطلتاريخمنالمرحلةهذهلتسجل

فتخلى،)1(الاوروبيللشعرالحديثالمفهوم،معللشعرالقديمةالعربيةلجرحظانالاودوبيللانسانامكن،الانحتى،اًلمتمردةاللحظةهذ.

00!ة3القدالثكلمنالشعراءمؤلفاتذلكفييستوي،حديتنقدأقامةفياليهاالاستناديمكن

مشتركةاًصولاإوجدواانالعربيالنقدتاريخكتبواالذينيخمكنولمهذااو،بالفلسفةلاابانيوانا،اخلافيموقفهذا:يقوليعدلملانه

مؤلف-،تذلكفييستوى،حديتنقداقامةفياليهاالاستناديمكنانتعلملانه،ذ!يقوليعدلمانه.0سياسياولستسياسيموقف

ومؤلفات،"العربعئدالمنهعيالنقد"مثل،مندورسمداًلدكورشفالقدبمةالفكريةالافطلاقنقطةان..يعيههوطالما،هو.ملكهنالكل

اًلانطلاقنقطة،هيهي،وكيركيجوردباسكالحتىالاولىالمسيحية

ابرالىنق!الحرممطالشاعر!احتانلظنمنهـ-طيء(1)مرتبطة،الفلسفههذ.ولكنإ.إيموتالانسانان:اوروبافياًلحديثه

...عبءإذنهوعبم..:مبشراجواباتعطي،اوروبافيالشاملالموقفمع

يدصهنسكلجعلببمالحدا"يكتهثمفلعد)يماالحرلثسمريمموفيبهااألعرلصعيقعىلحظرثيا..جديدمناحيااًن

هيبأوروباالرتبطةوالئقافة،بأوروباالمرتب!النفداناذ،للقصيدقالفنانلان،الاعمافىهذءتبلغإمالعربيالشرفىفيالفنيةاعمالنا

العرطورواالذينانننسىاًنيجبولا،النطوربهذاعجلتالتي،بلالفنيةالىموجهاهتمامهوكل،الانسانوعنالتأريخعنمنفصلهنا

الانكليزيلثدمرممتازونبزاء،والبياترأوالس!يابكفازكحقيقةالمربيالمسلمةهذهعنحتىيتجاوزون،القصةوكتابالروائيينمنكيمراان

...الممديثالكباروالنقاد.والمصادفة،القارىءجهلعلىويعتمدرن،الالاسية
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1!ص!الوةلى!طفى!مااا!صماعل!

لقيامفهل،المبتديءالفنانالا،ذلكعملعلىيجرؤؤضانهناكوليس(الحديتالادبيالنقدالىاًلمدخل"مثل،هلالغنيبممحمدالدكور

وقيمة،جمالااًكئربعالميعدال!انان؟إ..النشءبتقويمصلةجماغهالنصوصبعفيلت!فقأو،العربيالنقدلتعريفمؤلفاتكلهاكانتفقد

اصباغا..لوحتهيملأالذيالسرياليالفنانتى،ذلكيصنعوضانكل.هئاكو5هناقيلتالتياًلهامة

التوقعهذاعنيفصحونكلهم..والدرامائيوالقاصالروائيوكذلك.....1..-.
،وليسعجزاستحاله،بالعديملحدي!المربيالنالدوصلاستحاله

..عظيمعالمالىالواعيالنزوعوهذا،الملتهبا،امريكااوانكلترافيالنقرممرخيانفلممروف،ركض"شنحالة

واختلافهمالمكاملتنافضهمعلىاوروبافيالمحدثينالمنقادكلفيالنقدتعريفالىلا-مؤلفاتهموراءمنيهدقونكانو)،فرنسا

اًلواضحة:النقطةهذءمنيبدأون-والادراكوالتذوق،النظروجهاتديالصغيرةخطوطهامنيسنتخلصونهالنظريةمننوعايجادالىبل-بلادهم

متعادلينكهربينتعملفيهنرةوكل،ومكنملمتحدكيانالفنيالعملالمؤرخاناي.المؤرحيدىبيناكلنمالهاحتىتطورهاويبينونالقديمفي

زمنمنذانتهتقدالاوروبيةالنقديةوالنظريات،والمضمونادفنيةهما..عنهايد!ا!عالميالنظريةمنطقيبينلمكيالنقدتاريخيكتبالنقدي

الىدجعهناكالنقادواخلاف،الواضحالامرهذابازاءقرادالىذلكاجلمنهوكما،اوروباهيالنقدتاديخيكتبونذلملأ+اجلمن

الادبي،النصفيالاخلاقاعتناراتفيهافدخل،وهامةععريةمشكلات!ق!..الكشفاوالتعريفاجلمنلا،هناكاًلفلسفةتاريحيكتبونايضا

التجريدية،والامكار،والمرموز،الكاتبوحرية،الالزاموت،كلارخمنكلعجزوفد،تملأانبدلاوثغرة،ممقودةحلقةهناك،اذن

...وهكذاهذهقظلت،عالثغرةيسدوان،الحلقةهذ.يستكملاًنالعربيللنقد

معتكفونعندناالنقادكباربمضانوهي،واضحةالامرهذادلالةبينالأدببماًلولسط!بنقومالتىالمتاكللكافةسبباالاساسيةالمشكلة

لنشوءالاساسيةالقيمةهيفماوالا،الادمالردودعناحياناويصدرون..والمندعنىالنقاد

ورفسض،النقادجمميةمئاهضةتكنلماذا،المربالنقادجماعةدامت،بالنابلالحابلواختلاط،النفديةالفوضىظلفي

001آرائهاالدكتورولضم(الممربالنقاد)جماعةاحدالمحما،نقديانجماعتان

عواهنه،علىالكلاماطلاقوهو،ذلكمناخطرهوماايضاوهناكوالدكتور،القصاصمحمدوالدكنور،عوضلويسوالدكنور،مندور

وهل،والقراءالمفكربكلامةالبسيطالاحساسصتى،الاحساسبدونعصطفىوالدكتور،اًدقطالقادرعبدوالدكور،هلالغنيميمحمد

،رشديرشادالدكورنشرهاالتيالكلمةهذهمنذلكعلىادلالرحمنوعبد،شمنانومحمودالمعداًوكيانوروالاساتذة،ناصيف

ةرجالو-بكل،الاخرىالجماعةمن،عليهاالاحتجاجاهميةو!اتتجماعة)هيالاخرىوالجماعة،عمارةوابراهيمدوارةو!ادفهمي

الق،وممرفةوامتيازادراكمنبمضهمعننمرفماوبكل،المثقفين...وآخريندشدبممرشادالدكتوروتضم(النقاد

هدااجلمن)بعنوانالجمهوريةجريدةديرشدكليرشادالدكنور..-..

اًن)إ(ا"ا..واًحدفتبمءوالحقيقةالجمالا):(افالاد--ةةامتالعملبفنيةرفيرسادالدصركلفبانتعولالاولىالجماعة

لبضع،المئاقئنمةفواًعدوأسع!،والتارلخالفكريتحاهلالدكنورعببهوبناء،والنسطحالشثليةفينقدهت!مقطسوف،وحسباًلادبي..

.0000001ءنجاهللعدم،الوضعتصحيجبهسؤوليةالمربالنقادجماعةتقوم

اهيلذمنسلكيروضحالجمالاًلتبميفسط(رءوجنلالحقيقههر،روفماسناهبم!وليةقرثادالدكوركالمحولالىالدمموةهدهفيااستدووقد،اًيضاالمضمو!

...دالدضرخاصةحقيقةهيام،الفلاسفةححرأهي؟..اخلافي:(2/1/6191الاثنين.الماءفييدة)جماغهتعريففيرشدي

.هولئجيمهيردالجداسهالادبهيمحاولةحرالنفادجم(عةتكوينفيالفكرة"
،أ!ما!اام

ارساءالىيرميوهدفنا.فنةاسرعلىالادبهدابتقييمودلك

هذهجازتاذا":وخ!.سسفاهذءعنففللا،اخرىجملةوهارموضوعيةوحدة3الادببمالعملالى.ننظرقواعد،-لميمةقواعدعلىالنقد

اًلفترةهذهفياطلافتجوزلافهيمضىوفتايفيالحراسةهوكماالادبيالمملترىانوتحاولالمضمونمنالشكلفيهالاينفصل

فيهنميشالذيالجديدالمجتمعلان...المربيةالامةتاريخمنالجديداًلمجتمعتخدم-فنيةأءمالالىمحتاجونقنحن..حقيقتهعلى-

الذيالمضمونوهذا،اثنانفيهيختلفانيمكنلاواحدمضمونلهاعمالكلشحكمفياًلتيالفنيةالاصولعلىكنابنايدلانوي!جبعنهوتمبر

وبالتالمياًلقوميكياننامنيتجزالاجزءاًاصنحقدانثورةاًرسلنهالمضمونعلىالفنيةالاعمألتقييمفييقتصروننقادناانلمفنية،والملاحظا

الاشتراكيالديمقراطيالمجتمعمضمونوهو،منافردكلىكيانفي.الذيولكن،جميمابهنحسوالواقع،الواقغهوساًلمضمون.فذط

وبحريةبالطبيعةاًلمضمونهذاًمعنتفاعلفنحنولذلك،التماونياهملحاداذا،الفنيالخلقعمليةهيفنيعملالىالواقعهذايحيل

"...كاملة/1،اـ..بالاعدامعليهلحكمناالفنيالمملفيال!يةالناحية

أاللونمذاهوال!مالوانواي(أالفقرةهذءتمنيماذالالمارض،واحدستعنفصدرانالجماضينأن،حقعن،والملاحظ

اليهايدواًلتيالفنيةلتبرير-افهمماحسب-محاوللأانهاالاهمامهذا،اخرىمرةوالمفمون،مرةبالشكلالاهتمامالا،فية

ولاالتبريرافهملاولثئني،وافهمهاالمحاولةابررانا)رشديالدكتورتكاملالفنيبأنالمممليمترفاقالطرفيتانطالماجدوىبهـددنهواللي

اننااذ،للغايةوانشائية،للغايةفقيرةمحاولهوهي،(ادركهناقشها،كالازلقديمةاًلممركةهذهانوالواقع،والمضهونالشكلبين

الرباطهوما،ولكن،الاشتراكيالمجتمعوجدرىالثورةبجدوىنؤمنوعبد،المالمامينمحمودبمدهوناقشها،الاولىكتاباتهفيالمقاد

لديموقراطي5"لاشترابرالمجتمع)وبين،جديدنقدالىال!عوةبين،هنااًلعملاـعتبارالىفيهاالرأكيوانتهى،القويبيانهمافي،انيسالعظيم

.؟اقحاماالموضوععلىاقحمالذي(التماونيفالعمل،ومضمونافنية،وجسدادوحا،ومتفاعلاحياجسماالفني

إ..غايةمالغراو،خافيةلغاية،عواهنهعلىالكلاما*لىولكئهمنوفيها،افياءاداقعمنفيها،المرلوتالطييةكاللوحةالفني-

الممليظلولذلك،اجزاء(المثال)منوفيها،اجزاءالواقعوهم

التمم!افم!ةعلىفعلاكتوبحدومنموالنقدجمالمبنيئهلاخرصىكلتطلهفائها،يرمقحقا..نفسهالوقتفيلهاوصقلا،.اًلحماةكلنتعبيراالفني

القالرعبدالدكتورآمنهل؟واحدةجلسةفي،هكذا،الاشتراكية،رشدياًلدكوريقولكما،حرفياالواقعينقللاالوافعي(لفنانان
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الع.بىالؤطررفىالم!مافيا.لنمهت!اعل!

جدريااًففاقاهناكانطالما،اًيةماالابرداًعونجر،العربيالنقدلخيرهـهـاتخالفمواؤفلهمانعرفالذي،المعداويانورواًلاستاد،اقطا

..بينهما؟إ.مقدماتوبدونفجأةالنظريةبهذهآصتا!ل،الراصالموقف

التخطيطبلصراسةالجماعتببنمنلجنةنقوماًنالئهايةفيواقرح؟الاشتراكيةالواقعيةباسمتسمىاكباكقدوفيالنطر/فيهذههبىما

وزارةمعوالاتفاق،اًلراعيوعلبمعوضلوبسىالدكتورانوضعهالذبمماوما،وطننافيالتابىبخيتسلسلهاواين،"ضطقهاوالن،اصولهاإنأ

..الفوائداًلجزيلالمشروعهذالتمويل،والارشادابثقافةورين،فيهنحياالذيالمجتمعبينالنظريةهذهؤيا!عللاؤةطبيعةهي

اًلمفقودةالحلقةهذهعلىالعثورفينفكرانالمستحيلدنانهاذ؟؟فربيةنظرقياستعارةمشكلة

وعميقةواسعةاًرضيةهنالثتكونانبدون،عئفنا*دجمطالنقدفيا!عرباً!اد!اعةبهاًؤتنعتوؤد،الغيبعالمفيذلككل

حجربررلزباويةطييةرالااًلتيببىمرهبماد،ربتعدالنقدكباًنلافجاجةخهاةتامةاًلنقادبينجمعتاًلتبالوحيدةالجلسةكانتواذا،بهوالتزمت

..سقوطهاوالعلمهذالضهضةفيالقاريءحقهوينى،نظرووموجهات(بتطوير)كفيلةالعرب

العرسةاًلامةاعرهـاًنولكنني،!-أمته9طاءرمشروعانهفىبنمقتنعكنة،دحق،3!وابنبل،اًلاصراناكقادوحق،المعرفة

...؟.،الابانةاًلدتف
الفكرترجمتعندما-واجتازتها،الارمةبنفسالآدبمفيمكت-........

مثقفنرحالأاقالضاواعر!،ثدلدةوثقهعالةالىونا.و-باحش،حطو!لهاقضجلمدعوهةرابر"الاتاوا!عيهاا!

.........بروحي!ماالنظر)ةهدهتفتوصهاًلمذيالهترعملبةاروالمعروف،الاصل!وطنها

يدونزالواوما،داهمشهواؤتنعواالمشروعهذافيفكرواصرلنو.....الا
......،اتط--رحم(تهااكثرصور/ممادكأيراء!ه!تدي!"اًتالمجافي

تحقمقه.ءلىللعملاستعدادهم10.مذ.5+

لي--دؤ-امتاتيالمعركةالىشرنو/!عى،كثيرةلكعلىوالاسله

محمدالدينمحييالقاهرةالتةيىلالىا.فباءهادعامما،ا!عوةاهده)منظهكا(وبين،نخاتثالوريا

كالفن،ورابرقاوصة9اداالةنصوربعصءلىوالموارقة،حددهامن

-.اًلتيالموحاتاءهظم3ائتلةدبل،والتإرإ/ديوالرمزيالسريالبى

،0691اًكتوبر(جابريآرتابرركنيو)فيا!وفببتالرسامونعرضها

ا!رالا!لم!م8ىلافىدىايواقعالرألمالبةوفن،الا-ودوالانهـنراميليالفنبر--مونهلواكاالذياكوعمن

..........وخلافهالمر.برضة

صبحياًلدينمحيييلادابلمراسلتعدلاًن-ذانهوطئهافي-الاشتراك!بةالمواقم!"اةصطرتلقد

وتحتمل،التعسفتحتملنظرإةلانها،عوجها.تقوموان،صفوفها

منابتداء،الشماليالاؤليمفيالادبتادبخالىعاولنظرةتنبئنااذىأادقتفي،وصبازدهرتاًنه،نفساًنيجبولا،اًلطغيان

.والادباءاًلادببأموريتعلقفيماسيءاًلاقليمحص!اًن،391سنةواءللامهابفنهااًدوباعلىثادكتاتوراً(ستالينجوز.إف)فيهكان

عليهتعدوخى،ثمارهباعطاءويبدأالكتابمنجيليئضحمايكاداذ...ورجاها

التالثالعقدحوانيففي.ويغيبقلمهمايجفوسرطن،فتننهمهاًلاياموصدهالاخلاصولكن،فيهمفكوكفيامرالجماعتيناخلاصىان

صليبا،جميل:و*ساتذةالدكاترةمنكلاًسماءبرزتالقرنهذاءنفلا،الحديثالعربيبالنقدالنهضةهوالغرضكانواذا.يكفيلا

شكيب،اًلشايبفؤاد،ريشةابوعمر،فيصلشري،محايريصلاح،اًلانيجديفمالإا،متاصرةاساليببلالباعذلكالىئتوصلانيجب

0وغير!م..الجابرييجديماذا،للموضوعوشعصبببنالمشكلمتعصبببنالىاًلنقادتفرقة

سكاكيني،وداد،ءهندآويخبيلظهروالخامسىالرابعالعقدبببئوما؟االاصيلالعلعيالنقدمنتماماخابيةادضفيذلك

ودعد..*دلبىالفة،قعانينزار،العحمليالسلامدد،مصطفىشاكراً...01
........لاصدار،للئشركبرىدرمعويتعاودون،لنماديتهـاتتلاالما

لهذء.ببقلم..الحزيبينالادباءوبعضاًداًبطةادباءظهر.591سنةالكباهـللنقادكاملةترجمةمع،الاساسيهالنقديةالكتبمنسررملة

بعضفيواخرحينبببنتظهرخافنةاصراءسوى،ولغيرهاالاسطءهـبر!ولذ!درلاولذا1)1(والامريكيالاوروبيالفكرفيأثرواالذين.

..والالبللفكرفادحةكسارةوهذ...تختفيثماًيتكليممناسباتالنقدبلآوالتيارات،الحديثةالافكارلمتابعة..اًلادبيبالنقدخاص"

ولوميبملفللبمالهأدبيةتقانيدفلإإكىحسالكنبىاًلتانثمعالحجبلخ!اكلو!اءالقد)بمةالعربيةالنقدكتبتصرلالماذا.أ.الغربفيالرئيسية

والمعالجة.اًلنظرفيسوا.عمامقطوعابربلنطاد؟..اولععلىمئهاالاستفادةلتمكنرخيصةطبعاتفي

دئراإ*لمالت!الفوضىهذهمن*دبيالنقدلانقاذةعديدمثروعاتهناك

طلاثعيتكومن!لالجددلثعؤولا!ملىخلوجبليفيلم!وصم!(لهيينفا!العمالواناتاًلى،جةومحت،اشراًلىوالى،تمويلالىمحتاجةوالمشروعات،فيها

شعصيات-بكونواانويحاولؤنالعالميهالثقافةبتياراتيرتبطوناًدباء.للربحزطلبهاوعدم،اًلسلطةاًمانة

*دبراءمنزمرةلكلاًل!ويابجالوبحثالتفصيلاًردناواذ!.ادبيةمنحتهاالتيالجوانزبهذءللمفكرينتقديرهاعنادولةاامربتلقد

البورجواذبما،المجتمعسهراتفييئتقونالصالوناتأدباءأنوجدناوافتراص،اتةاديربهذاواكقفببنللكتابكياناخلفانهابل،!م

اًلعفيق،الاستحسانمنجووفي،جدراناربعةضمنقاجمويعرضونالجبوظنتتحدبان،الراعيعليالد،نرورالناقدصوتمعاكفامنهو

بعيدة،باقةزكرفتةكنئاد؟تمجردوانتاجهم.ؤضيةبلاادباءانهم

مايبحثونبقدرقراءءنلايبحثونوع"،ثههي5،دبهم،المطابعحبرءنا)!ككورينحوزةفي!!تخلىعلىن!ميوسفمحمدالدكننروا!ني)1(

.مستمساتعناود-ىكمرحهلةتنفطرفيالبدءلحسلحالراعىوعلي،عرضلويحى

يصل!ونفانهم،اًلجدبعببنالكتابةالىينظرونالدينالادباءفئةاًما؟مصيرهءووما2المخططهذااين.اوروبافىاكقديالفكرلضجمة
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(ا!ض!أ3الؤطرر-فىال!ا-فىا!اكل
طلبواالماديةللفائدةوسيلةانهعلىالادبالىينظ!ونلالذين.أليها0جد،هـةاخلاىالىودعوةقنيهوقيموصنعةوجهدثقافةعنانتاجهمفي

اًلىينظرونالذيناما،المالتجراًلشهرةلانالادبيوالنفوذالشهرةحريةاجلمنالجيلمعركةفيالاولالصدامصفيح!لونانهم

ببعضبالاخلاصر-اوقنعواكلالمنافعسثيلهافيتهونغايةعلىانها!دبتحللكتاباتهمففي،مجتمعةقيودمنالفردحريةاجلمن،اجتماعية

سنابكتحتيضيعالادبوكاد..يكتبونهااًلتيللكلمة-الاخلاصالمفهوماتاقذارمنتطهركتاباتهموفي،الجنسعلىالمفروضالتابومن

.والاخلاصالفائدة؟الحياةيحبجيلايكونونانهم.الفانيةوال!دنياالانسانعنالرجعية

يتبادلهاوالاتهاماتالشتائممنسيلتحتيقعدمشقلصحفوالقارىءالتياًلنكسماتان.جديدانسانسبيلفيجديداادبايبدءطليعةجيل

منيجعلاشيالادبهواًلشابالادباًنمتناسيناستثناءدوناًلجميعصنعلهموءالىتعودالعربيالعارمفيالثوريةالانتفاضاتكلبهامنيت

ملساويتها،ويعرضاًلحياةمصارعةالىيدعو،وعبادةدينااًلحياةيحوي،فنناقضمتهافتمخربالداخليبئاءهان.العربي*نسان

اًلحياة،تحملهالمذياللامعئىوجهفيالوقوفالىنفسهالوقتفيويدممومستعبدلانسانالسياسيةالحريةقيمةفما.الخيبةبذورصميمهفي

يرفضالذيالادبهوالشبابوأدب.معناها*نساننضالمنويجعليتحرران!يستطيعالفردكاناذا*جتماعيةالحريةماقيمةأداخلهمن

القرونصروحويهدمالاجتماعيةالمواضعاتعلىويتمردالقديمةاًلتقاليدقيالقديماًلعصورسيئاتكلعلىالمحافظةعبوديةومنالكبتعبوديةمن

الاةفلنحوتطورسبيلفييثورالليالادبئهوالشبابوأدب.الخالية،ومجالهمجديدةتربيةمعركةهي(لطليميين6الادبامعركةان.والجديدة

اكتصرقيمبناءفيويساهم،انسانيهاكعرللحياةشروطالىويدممو.اًلحاليالانسانوضداًلمجتمعضدالكفاحفيهو

كلعنيصدرالذيهوالثعابوالاديب.وتراثهاًلعصرروحمعتثؤمااتصالمنبمالهاخطرةفئةوهؤلاء؟المتادبينالصحافيينفئةبقيت

متحدياوحدءيقف؟ممنهيتملأ.عليهويثوربالتراثبرتبط..ذلكالمصحاؤقىانالمؤسفومن.ومستوياتيمطبقاتكلمختلفعلىبالقراءيومي

قيم.وفرضقيممحوسبيلفيمناضلامكافحا،ومجتمعهترائه.وللمحافيينرسالتهقيهينشرانبالاديبيليقبمستوىليستعندغا

معالموتتوضحإفموثم،ثورةكتاداتهبدءوفييلدابانىوالاديببصلمونمنفذعنيبحثونالوينالناشثينبالادباءعلاقتهمبسببأكبرخطر

مفهومذهنهفي.بستويحتىالجد)!ةاًلقيمتلكوتركز،الثورةهذءانتاجو!،فيهالينشروااًليوببةالصحفا!يجدونف!،اًلقراءاًلىمئه

جديد.لانسانجديدوالذواًقهالكيبرالاشناربمظهرالمبتديءامامالصحافييظهروبالطبع

نقعسوفاننااءننقد،المفهوماتهذهضوءعلى،مالكتبالىنظرنااذامجلةالالاتوجدكلهالشماليالاقليمفيانعرفناواذا.الرصين

قبةءانهم؟انشبابالادباءأين:نسالنظل.وسوف.!ازمةفيتصدرجريدةكلابانتذكرناواذا،"التقافة"مجلةهيواًحدةشهرية

نفر2فيالقرلىتثيرانمناكثرشيئاتفعللنتجريالتيوالمهاتراتيرمادسهالخياتأثيرمدىنقدراناستطعنا.اسبوعيةادبيةصفحة

الادبيالواقعهوهذاداموما.والادباءالادبمنالقرلى..القارىءالادإببمستقثلوعلىالقارىءلوفىعلىالمتادبونالصحافيونهؤلاء

.ويى-ىالسودفينفسهاتطرحلتيالاقلاممنكتيرانأملانلنافليس.مهمتهمبمستوىليسوااكثرهمالمؤسف-اًنومن.الناشيء

كاءل،لجيلالحماسةاما.ا!كلامبعضمنفرد،كأفلتاتاتنظارالالناالبقيةوبين،اًلطالعبناًلادباءمناـلجديةالفثةبينالفرواوضجولكي

الخيبة؟اًلىبناتؤديؤانهامن.النفسعلىالانطواءمننوعالادبانباستمرادنذكرا!ينبغي

..كثيربخيريبشرو!متهاكلالجيلهذاانذلككلفيوالافهـاروالتإرباًلاحداث.بصهرداخليمنولوجضمنالحياة

كأنسان..كفردالاديبمميزاتوله،الادبيةالشحصيةخصائصلهذاتي

انلممثوفىاو.بعطيو-امعتوياتهويستكشف،امالعاحياةمنالمصرهذافييعيش

بالادبوصولضرورةكائتهناومن.ويستئتجهيراءالذيمعناها

عنكناباتهفييصددالذيالاديب؟ن.الحا،تمنالاقصىالحدالى

اًلسودانيالادبعنمحاضرةالحياةزحمةفيالاضالحدالىبنفسهيقذفالذيهوالمعاناة

وافيمحمودحامد"الادا!"مراللمنسن3الشخصيةزاويتهمنذلككلالىينظر..والحوادثوالمجتمع

الادباءفريقان.موقفوتبنيمعنىواعطاءالتاملعلىالقصرةلديه

اما؟موقفايتبثواانويحاولوا،معئىيستنتجواانيحاولونيينالجي

الى"نجبلهحسن"الكبيراًلاستاذالثانولةالمؤتمرمدرسةدعتعمنالتعييرابنغاءدونيكعبون..يكمبونفانهمالصحابخبوناخواننا

.قرنربعمنذاًلسوداًنيا!دبعنمحاضرةالقاءلعرض،للشهرةطلبايكمبونكانواوربما.ازمةلحلعرضعناوافيمة

اًلسودانيين،المثقفينجيلومن،الخريجينصرئعمننجيلهوالاستاذالعواملهذملكن..دخلكللرفع،*جتماعيوضعهم،.لتحسينالذات

نهضتنااكنافهمعلىوقامت،ب!دناثاريخصنعفياسهمواالذينيرهعانائرسفومن..الادبيالمشوىحسابفيكعيرا!ندخل

نالونثمرالتاريخيةالفترةتلكنجيله*ستاذيزكوام.0الادبيةتحتيكمبونأنهم!"الشباب*دباء"باسمأصواتهمالناسهؤلاء

منملامح"كابهفاصدر،السودانيةالمكمبةفينصيباوفرلهايكونفيقصصهميفرضونا!جتماعية*وسا!فيويتجولون،الشعارهذا

تؤثركانتالتيالحواثبتسجيلفيهعنيالذي"السودانياًلمجتمعلايقبلونائمالاسكثيرالتي*مورومن!الجمهورعلىتلقىمحاضرات

من-يعطيناانواستطاء..السودانيالمجضمعوتوجيهنموفيالجميعماداممعهميتضامنوااـنالبافين*دباءمقيتطلبونانهم.نقدا!

بجده،اًلفترةكلكفيالمجتمععنواضحةصورة-الحوادثمذ؟خدلضغطتحتب!!الشبا*دبام"امعط!حنشاوقد!اللهبعون"شبانا"

..وسمينهغثة،ولهوءفقد..الادبوركثرةالصالوناتادباءمارسهاالتياًلفكريةالاقطاعية

القيمة:اًلمحاضرةهذ.فيماجاءاهمهنانوردانرأيناوقدوأنكروا،*دبيةالمنافعمجالاتكل،الكبيرةوظ!لفهمبحكمهؤلاءامتعي

وحرت،كميرةمواضيعبلمنيطافتالكلمةهذهلالقاءدعيتعئدما"وىن،وجهودمواهبمنمافيهبكلكاملجلامكائياتالوقتبنفس

لابنائيموجهالواقعفياكلمةاانتذكرتئم.للحديثأختارأيهالشعاروطرحاالماضيالجيللامكانياتمقابلاانكاراالجيلهذافعلرد

لنفسيارسلانمنخيرااًجدفلم،مايناسبهماختارانعل!وانالطلبهبعضوبحتلنفسه.بفرضاًلجبلهذابداانماولكن.الشبابالادباء

تلمذتنا،عنذكرياتعنتعملغيرفياًلهمفأ"نحثسجيتهاعلىيسعىاتيوالغاياتوالثقافةالمواهبتفاوتبفعلانقسمحتىالمراكر
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1!ضيىالص!لىفي!ماء!طاافمقئماعل!

(291عامثورةقادةاحداللهعبدمحمدعرفاتوالمرحوم.ووطنيةالزادقلةعلى،بهااضطلعالتيوالمهامجيلنااًجتازهاالتيوالعقبات

عنخوفاالميهاهربانبعدمصرفيا!بيضاللواءجمعيةممثلوكانلعنترينيات1جيلمنعورتملامحؤتكأابيفيكنتوان.اطر/قاووعورة

هادثم..الجمعيةهذ.اعضاءباخوانهفعلواكمابهالانجليزبطشكلم-ةاكثرفان،اساليبهبعضواخذنا،عببهتتلمؤناالذيالجيلوهو

مجلةبعدفيمااًلسسثمشركةفيموظفاالثلاثينياتفيلاىبعدكماتعملاوتفصيلفيفيالثلاثينياتجيلمنملامحتشحصاليوم

..اًلفجر.؟كرت

السمادةاعضائهابينومن"روفابي"فيكانتالاخرىوالجمعيةغردوقكليةذكريات

الراًيةجريدتحريررئيس"العتبانيواسماعيلميرغنياللهعبدالىالحبيبةاًلذكرياتذاتغردونكبيةالابتداءنقطةتكونانبدولا

يوسفوابراًهيمالنورعثمانحسنوالمرحومشمهابوودكتور"اًلعاممدرسةمناكثرتعنيتكنلمغردونوكليةخاصةجيلناابناءنفوس

..واخرونحمدوخضربكراًبووالهادي،سليمانالمعلمينمددسةالثانويالقسمبجانبويضم،ا،سمضخامةرغمثانوية

تنميةوهوالمتعلمينصفوففياخراتجاهبرزالطورهذاوفيتخرجالت!اًلعرفاءومدردة،ابتدائياصناعياوفسما،الشرعيوالقضاء

اًلرس!للوتباثلالتعارفعلىيحرصونفكانوا،بينهمالفكريةالصداقة..الاوليةالمدارسمعلمي

زميلعنرسالمةاحدميتسلمانغريبا.بكنولم.التقافيةالادبيةونعن2891عامبداخلياتهاكنا،قاسيةجافةفيهاالطلبةجاةكانت

كليقكناليهوالتعرفصداقتهينشدبعدوعن،بالاسهمالالايعرفهوالثقاقة،المعرفةتحاربالهـليةنجدبناواذا،والثقافةللمعرفةنتطلع

اًلكتابة.المجلاتيقراواانالطلبةمحلىمحرماكانانالمحاربةهدهمظاهرواول

الذيالثقافيالنشاطهذاانتقل،الانديةفإرةاشثرتوعندماهيواحدةغيرسودانيةصحفهناكتكنولم،المصريةوالصحف

باسماًلانديةدورالى،القراءةجمبباتباسماًلمنازلمقرهكانمعر/ةثقافيةمجلة-وزتهوفيطالبضبطفاذا"اهـودانحضادة"

عددكانمهماناديوجدانجداالنادرمنلمن3و.الادإيةاًلجمميات3،فا!-المعرفةمحاربةمظاهرومن..شد،بىاعقاباعوقبسياسيةاو

والدرسالقراءةفينشاطهاتزاولادبيهجمعيةيضمو!فهالمتعلمينتضمكبيرةمكتبةالكليةفيكانتان-المسننعمرونرسمهااكىاًلحدود

المواضيعمدودهذافيكل..المناظراتواقامة،الا!بيةالمحاة-راتواًلقاء،اًلطالبةاماممغلقةكانتولكنهاوالانجليزبةالعربيةالكنبمنالعدبد

الافكارلمناقشةالتصديمحرماالسياسةفياًلكلامكاناذ،اثقافيةاإ..مئهاينتفعونولافيهايجتممون

..كانواحيثماالمسنممرينس!ة-كلمموعاالموطنيةهـعفيهاكانالتيالبمثةمنالنودعبد.عبيدالاستاذعادانواذكر

الملقاةالوطنيةاًلمسئوليةبمدىيحسونكانواولهذا،قلةاًلمتعلمونكانالكذةفيمدرسوظيفةليشغلعاد-بيروتفياًلمدرسببنزملائهبعض

تلكفيإددوهانيجبالذيايواجبمعنىويدركون،عوانقهمعلىمنوقوى..الكليةفياًدخالهايرودكانجيدةكثيرةاًفكارذهئهوفي

الشعب.طقاتسائربينالوعينشرمنالفضرةر"-(دونجح.لهمم!بةقتحعلىإهملاناليه!وسلوابرالطلبةصلاته

كانتالتي*دإيةالجممياتهذهاحدىعنداقفانهنابيولجهـرالارليماء.هـاءوكان،الاسبوع!بىواحد.،وماًوريةإخصصلكيجهد

الب!دكسبةوما،الثلاثينياتفيالاجتماعيةالحياةمظاهراوضحمنةطلهاي.بالمكتبةاًلكليةاقساممنالنهائيةالفصولطلبة.بئتفعلكي

..النشاطهذاكلن.بقصىانعلىللعرفاءوالثالثةقضاةوالخامسةللكليةاًلرابعةالسنة

غيريمثلوارتادالدوببةمدنيم!رسةفياعملكنت،391عامفي،ولىالنودعبدعيدا!لىت،ذادخلفقدالمناسبةوبهذه،عنهاالطلبةبقية

منالموظفينبعضماتقدموسرمحان،بمدنيالخريجينناديالموظفببنمن2891عامبيروتجامعةمنبهاجاء"ابولباسكيت"السلةكرةلعهةمرة

..ادبيةجمعيةبتكوينالخريجين..قبلمنردينامعروفةتكنولم

الاسشاذلهاسكرتيراولوكانالجمميةوقامتقبولاالاقتراعووصرفهـ-ثوانالضغطوهذااًلحصارهذاًمننتحررانلنالابدوكان

محاسباالذالثيمملوكان،العامالرأيجربد"صاحبالعتبانياسماعيلمصرالىالطلبةمنقلةفهرب..للتعليموارحباوسعمجالعن

نابعداكتبةغرفةنرنجتمعواخذنا..بمدنياًلزراعةمصلح!فىوقد،منكرةجريمةلمصرالسفروكان..والثقافةالعالممناًلمزيدلينالواً

ثقافية،ادبيةمواضبيعاوكبمنمانر/هـنقاشهنناقشثمعلينانقفلالطريقوينالهمفيعليهملا)قبضحتىللتنكرعديدةوسائلالطلبةاًتخذ

يتخيلانلبعضنايحلوكانفقد..الخطابةعلىنتدربكناهذاوبجانبالماشيةرعاةمعيختفيبعضهمكان..ا!نجبيزيةالسلطاتتنبيل

حماسهمنزيدانونحاول،الثائرينالمواطنينمناًلالوففييخطبانهالت!الوسائلمنذبكغيراًلىاحدهمكأنهفيظهر،لمصرالمصدرة

فق!د..الخياليتحققاناًلمقاديرشاءتوقدهذااذكر..اشتعالا.بةتفاصيلهاويستوعبالمدرسينمنالكميرويذكرهايعرفها

حقيقةالشعبجماهيرفييخطبونالجمعيةتلكاعضاءوسمعتشهدتقويادافعاوالعلمالمعرفةمنالاستزاد.منالقاسيالحر.مانهذاكان

ذلمدمنكانفقد..*ستعمارضدالحريةلمعركةويقولونهمخيالا!مجتمعفيظهرتانفكان،اًلنقصهذاًلسبديعمللكيالجيللذلك

احمداخيراالوطنيةالثورءوقوادالجمعيةا!ضاءالكرربههـمنالنفرتضمهذهالقراءةجمعياتوكانتالمنازلفيالقراءةجمعياتالمثقفين

العربيةريةبالجم،9سفيرنا"مختارواممد"الفارجيةوزير"خيرمحدودةمواقيتفيكلفيجتمعون،الحيابناءمنالمتجانسةالمجموطت

."حالياالزراعيالبنكومديرسابقوفيبر)تونجبقوحماد("المتصسةانبعدللبحثخصصاللهبواًلنقاشاًلبحثويموراحم!مدارفي

نابعدالعروفةالانجليزيةالمصرية*تفاقيةوقصتا369طموفياكثريستعرضونوكأنوا..وعرضهدراستهلاحدهموكلواقديكونوا

مشهجاءوقد2491حوادد!عقببالسمودانمصرصلاتكلانقطعت.الواحدالاجتماعفيكتابمن

للسودانيينالوظائففيالاولويةتعطىانالاتفاقيةهذهنصوصاولالمصالىمنهااؤتقلتءأاو!امدرمانفيالجمعياتهذهبدأتوقد

..الدونتببناحمومنلهااخنبرللو!فةيصلحمنبينهميوجدلمفاذا..الخريرجينمنمجموعةتوجدكانتحيثماالاخرى

اننملمينموقفلي!تدادسوابمدني*دبيةاجم!يةااعضاءواجتمعالهاشماب""يحيىجمعيةفيامدرمانجمعيتاناحداهـمااشتهرتوقد

فيسيطووهالنصهذامنيستفيدواانيمكنهمويهف،ةالمعاووهـذءرمدالخارجيةوزير"محجوباحمدمحمدالسادةانذاكالبارزيناكلضائهاومن

.-هواكبر.مئهامبعمونوهم،الدولةبرالاهميةذاتالمناصبعلىاًللهوع:دمحمدوالاخوانمحمدالحليمعبدوالدكنور(9محام-السابق

..المامورمنصبهو*)ارةفيسودانييشغلهوحهويةثقافةالجيلذلكشبابالمعمنكانواودد،الصديقعشرى
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1!زيى.الؤ!ررلمحأالدع،فىالندمشاكل

وتأييدع!تشجيمهممنبهدفونالانجببزوكان.الحالفيعددناوزاد..واجبعنبحثايلقيان.نجبراحمد*ستاذعلىالجمعيةواقترحت

اًلوطنيةالحركةشعاراتوراءالسوداًنيونينصهرانمم،خوفهمللمؤتمراحمدالاستاذللجمميةكبالخرطومومن.المعاهدهبعدالخريجين

..المصريةيوميةجريدةاولوهي3-الئيلجريدةتحريريرأسوكانهاشميوسف

بعدفيمأاشدفانه،بدايتهعندالشيءبعصتمثروانالمؤتمرولكنالجمعيةباعضاءالاجتماعويود)مدنياالجزيرةلزيارةقادمسورانيفبانه

ليربطوأالؤتمرونابتكرهااًذنيالوسأئلهيفما،الثوريالوطنيطريقهذلكفيبحثهخيراحمديلقيانوتقرر،بالئاديحفللهواقيم..

الوطنية،المؤسسةبهذهالشعبمنظمةفيالخريجيناجتماعبوجوبالبحثذلكفيونادى..الحفل

يناديصوتكلجبمدنيالاوبيةالمجمعيةاًجتماعاتخلكلمنافرىمرةارلمجدبدةحمسئوليات!ا-واجهواكلمتهموتوحد،شملهمتجمعواحدة

واقيم.الر.باضي.اًلسودانبيومثم،التعليمبيومثمالادبيبالمهرجاناًولا..للخريجينمؤتمربقيامونادىالمماهدةبعد

لهودعوا..الادبيهالجمعيةشرؤءعلىمدنيفياًدبيمهرجاناولخبراحمدكلمةلينشرالخوطومالىهاشمإوسفاحمدالمرحوموعاد

والباحثين.واًلادباءاشههراًءعرؤ(تالمرحوميصدرهاكاناننيالفجرومجلةالنيلصفحاتلحلى

"لملنهواًلشعراًلوطنيةضر(لبحوثاًلجادنرفياليهرجانبرنامج،كابالمحبواحمدووـاشمومحمديوسفاحمدوقلإ"بعرامرهاوتولى

لي:حدثتطريفةقصةواذكر..ارتماثيلوبعضالففةاللوحاتبجانب.التئنفيوسف

ؤاحلىقاًلاسلامي!ةالفلس!فةمنجانبايمظررظاعددتقدكأتص!ةالطخربجيطبقاتكلمنبدا؟تهافيقبولاالفرةتلقولم

المستمعينطبيعةنصري،كناوزد،المعقللتقد،وهملاعجابيالمعتزلةكأاصوجهوعلى"ب!ريالخرطوم-امدرمان-ا!رطوم"المكة

اسببرنمستفما،الشعبمحامهمناًكثرهمتمعون-الموء.ابىحوثكلمكانالناديخربجوخالىوز!.بامدرمانبجينايخو!اديلجنةولرضتها

.ببم!قلممص!،الراددمنالم!معوقفلملنى2دقائقلبضعفيه،العاصمةشبابمنحغئةو!؟م،إهـيهمامناًلقيادةاًلمؤتر!رقيامغلت

التها.لة.عتىليواسنهعتللهاًموهااس:!رز!(برةمؤء:لأؤلمةفبرفيوابراز!،الف!ةلنجاحبالحملةبمدنيالادبيةالجمميةاعفاءورائ!ومن

اثقللقبسأحمللهوقلتلمحنباني!دلةىاًلىاً!ردت..اذتىولما..الوجودجزالى

الاقتصاد/بئالبحوثدوروجاء..صبراليوقالفىض!ث،متحدثبمبدلهشخيراالأولاجتماعه.بعقدوانبقومانالمؤتمروامستطاع

الافتصاديةادداساتبامعئياوكان،توبيوحمادا-ء-دااًك?كأاتلمىووبؤ"م0.الموطنسببلفياكضحيةوالفداءوحيليضههـمنهالاضحى

اجلاءـمخنىاحرىاًلىاحصائيةومنرقمالىرؤممناضاسبازالفمااسلازيةمنشيءالىالسويالسياسيالنشاظاتقلاًلخر.لجيننادي

.مستزيدالهاصفقواز،السرادومنطرهـ-قعنفشيئاشيثاور4تتهالسياشبةالافكارواخذتوالوضوح

هـنتسألواولاا*تمرمفاخر"نمفخرةكانوقداةعلميمايرومامأ..المنظمةهذء

امرق!ا.قلببىمنتنمحيولن،اًلتصورحدواواًلذيالعظيماًلتجاربالمؤتمر؟حييوهوالصددكلصادؤانودعلىالشاعرالمهئدسكانوقد

الثعبعلىطوافباولالقيامالمؤتمرقررعندمااذكر..الصورتلك:مطلعهابقصيدظابرتماءاولفي

مناطق،اًلىامدرمانسودقسمثاوقد،اًلتعليميومالتبرعاتلجمعاهرفهالروحهذااكبرالله

"شبالازقةتلكوفي..منطقةالمؤتمرأعضاءءنجماعةلكلوخصصتويعرفنياراميتذكرتاذا

الاستافىوالمرحوماناواسير،اءواننامنثحةيتقدمناوكانالمهبورةجوانحنافيسراننميهكنا

ينظرونسبقونيالذينرأيتاذ..اشبرولتصئدوىاًيديناوقيعفانواًلعلناًلاءهارالىاستحالحتى

..يلجوهأندونبالخطىيسرعونثمبالفجوةأشبهدكانداًخلالى:وهوعليهالاجابةمنبدلاسؤالبدروهنا

سميكةنطارةعينيهعلىوضع،هرماشيخافرايناوعفاناناواقتربتدغميبرزانلهارتضواوكيف،ا*تمرمنالانجليزموقفهوما

وامامه3قد"برش"علىيجلسكان..متسالرخلالهامناليناينظر!مهدهاهـىالوطنيةالحركاتوأدملىالبادحرصهـم

..وقدرنابالفقرينطقماحولهوكل..صغيرخلإمبصئعويقومسندانهقبإمقبلبمدني*ديبةبرمعيتنافيونحن3691ماممعاهدةقبيل

وسلمنا،عبيهفدخلنا،نتحاشاهاننحننردولمتحاشوءرملاءناانفييايقول*زردالنيلمدإريةمديرمنخاصةبرسالةفوجثناالمؤتمر

واحداقرشانقبلاننالهوقلنا،مهمتناعنوحدثناءوجوهنافيفهش:،يرغمالمامالسودانحاكم.،ولهسم!!سايمزالمستران

ورفع،("البرش"اًلىاًسرعخىحديثنايشنوعبكادوما..للتبرءفيكانفما،للاعضاءفيهاليستمعامسيةوقضاءالجمعيةزيارةفي

منمليهيحصلمافيهايضعكانصغيرةحفرة.ليجدمنهجالبافلىفيسايمزوجاء.العامالححمزيادةتر!انالجمعيةوسع

حتىعفانتاثروقد،يعتلروهواليناوسلمهكلهاخذءسرعةوفي،رزىواشمعا!مبةغرفةداخلالجمعيةاعضاءمعوجلسعاديوبمظهر،جلبة

"..دموءسالتفياشاروا*نجليزيةباللغةقصيدةكلماتاعدواوقد،بتحدثوناليهم

فيهاحكىالتيالوطنيةالمحاضرةنهايةالىنجيله*ستاذويجيءءلقلولم.بللادهمشؤونادارةفيالسودانيينمسئقبلالىبعضها

فيالمثقفونلعئهالذيالوطنيوال!ورالسودانيللادبتاديخيةترةالثقاقيالنشاطهدامنسرورهاًبدىوضه،واضحاشيثاالرجل

الاديببهاثوجهالتيالعبارةبهذهالمحاضرةوانتهت..اببلادتحرير.ويرتبطواالمتعلمونيتماسكانايضاوتمنى

الطلبةثابنلالهالىشنديفيوممن!ت،عاماحاكمامازيلىوسايمزذلكبعدالمؤتمروقام

منتجاربوعن،وبلردكموطنكمعنئصد!موغيريأناوها..."وكان.للمؤتمراجتماعاوللحضورسالموظفينمنقلة-نستعدونحن

يوصداو،يطردنامستعمرفلاامنبنكلنأنذهبثم،للمملسبقوكمؤضتتطرفانيخشونالحركةهذ.منوجلينالموظفينكباربعض

نااستطاعسبقكمالذيالجيلكانواذا..وجوهنافيالمعرفةباب.2491مامق!حايايذكرونزالواماوهم..وطنيتها

القاسيوالحرمانالرهيبة*جواءكلكفيالطملالاستقلالالىبنايصل:ضالم!المديريةددبرحضرائرتمرلحضودشندبمامنسفرناقبيل

هوفهذا..الجلألبمرهوبفوباجديداسوولناتبنوااناحراكمفمالحضىورسيثعبوناًلذينعنوتساكلالناديفياًليناوجلسبرفكس

فيلىلاحكموالتمصببراًلبناءدور..البلادمنكمترجوهالذي،لمدولىاظهرواالذين*خرينيفاجيءبالرجلواذا،يسيرةقللأووجدناالمؤكمر

..ا،وببرقويموخلق،عزيرواسععلمهذااليهوي!ثوايبمي!وءانواجبهموان،مجيدعملالمزتمربانالرضاعدم
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1!ضلمب.الؤطررفىفىلم!مااالدضاعلي

هـدالعربانلادركتالنحتفيالاخلاصالفمةهذهغرضكانولو

.شدمكيفوهذسبدعغعارانطدعومن!تمثلوهاطوولاحمدو"لىدحم!الدراعالمبيددثب!طيبمالادرصمللآلمجث

المغرضينان.الحديثهالنهضةواوائلالوسطىاًلقروناواخرميالعرب

منالحديثوالادبالمحديثةوالفلسفةالحديثللعثمماينكرونوحدهم!اًدأعروتنئانمألنضارنن0.اوو

منركامالموضوعهذادفي.ادقديمةالمربيةالحضادةكلجذور

ويفهم.يطدعانيريدلمنمينودةالمؤدعاتله

الحضارياموممهالحديدديوانزعاجهاالفئةهذهاضطراباسنابومنالجذورلمحضيةبيروتديالادبيةالحلقاتبعضالاونةهذهفيتثير

ماث-رسوىخاصادبللبنانولشخاصةحضارةللذنانليسانهالنخنةوترى.الحديثاًلعربيللادبالحضاركل!والاطارالحضارية

والاضادةوتطويرهالعربيانراثبعتعلىجهود!موففواالذيناًللننانيينحينيكونانمايجبوتؤكدقائمبواقعتعتر!انهاالادباءمنالمخلصة

شعبه.عبقريةمعينسجمبمااليهميواعيةجريئةمحاولةمنيصدرالحديثالعربيالادباًنتقرر

وا،اسماءذكردونالعضيةهدهبعرضالانتدتفي"الاداب"انتراثهفيالعربيالادبونمثلالقديمترائنامنالحيةالعئاصر.لطوير

الىحاوكطخليلالدكتوربهادلىماهناتوددوهي،جهاتتحديدولفرده،ادبنااًصالهلاتؤذكطافادةوفنونهمذاهبهمنوالامادةثمالمتكامل

الاسئلةبعضعليهطرحتحينالنيروتية1،1الحاللسان"جريدةالمعقدةاًلانسانتجربةمنايتعنيرالواتاستكمالفيوتسعفهتغنيهبل

الموضورمةبهذاالمتعلقةالمجتمعبينالحضاريانطرقعنتغفل،"لمذلكوهي،المصرهذاالي

د!الحربينعابيرحعبهوفيلناتفيالهعرانالنعضبحتعد-سصمابرحالذيالعربيوالمجتمعالحياةلحيهاًستقرتالذياًلاو!وبي

ذلكأفيرأيكفلما،جديدةفاافلشقالاشقرارادبيختلفانالنديهيومن،اهدافهاجميعبعدتحققلمتورة

يكتمفلم،بالذات(لحقبةهذهوفى،دبتانكلالشعراتارى-جالادباصالةكانتمةومن،والمضمونالشكلفيالثودةادبعنجوهرا

علىالقديمحينايتوكأضانعاهايماكانبل،أصيلبخلقيأتولمجديرداالحاضرةالعربيةالحياةلواقعومعاناتهانغماسهعنناشئةاًلعربي

نت-قمصيدةكلوداءتلمحفانك.المجلوبالغريب!لىوحينااًلجامدالدائمةالعامةالانسانيةالقضاياا!الناجحةمحاولانهمي،عبرهاوذفاذء

عميفةجذورايضربالاصيلواًلنتماعر.قديمعربياوحديثغربيشاعر،مطلقةمجردةنظريات،الفئةهذهراـيفيم،الادبيةاًلمذاهبوليست

الىفيحيلهاًلصالحالغذاًءيمتص،المعالميةاًلحضارةوفيحضارتهديمنماعصرديوالفنالحياةتطوريعيقلماايجابيةعمليةحلولهيبل

المىنعودالحقبةللكشعراءضربتالتيالكبرىوالافة.ذانيةمادةالاسثوبطنيعةلبحثتعرضحين،المبدأبهذالت!معتهديوانها.العصور

هـ!حيثمنلهاهقوتني،للتعنيرمجردةاداةالعربيةباللغةاخذووم.بينهانقومانيجبالتيالحتميةوالصلةوالشكلوالمضمون

"الغربسالحضارةجرفتهمانكانثمومت.خاصةحضارةتحمللغةوالاضطرابالانزعاجمنحلقةديتدوراخرىمئةلننانفيانغير

اور،ذهمفانذلكومع.شخصينهممعالمومسحالغربيالادبوامنصهمافتقارهووالسبب.الحضاريو(لاطارالحضاريةالجنورنعرضحين

واستيعابالجوهريةخصائصهفيالتعمقالىيدفعهملمالغربيبالادبهذاويعود.والادبالتاريخوالمحعتهـمنالىالحضاريموففها

وظواهرهالاخيرطور.عندمنهوقفواوانما،العريقالمتكاملتراثه،سراعاخمدتنرنمدابالاتظلديحيناثار!هجينةدعوةالىالموقف

للمذاوومشوهةصوراوترىغامضةاصداءتسمعفانت.اًلعرضيةحضارتها،منجزءحضادتهوانالمتوسطالبحرامممنلننانانومؤداها

هـمالذيالعربيالشعرحيالشانهمكانكذلك.شعرعمفيالغربيةاصحابيعترفلموربما،الاطارهذاخارجمتفعالعربيةالحضارةاما

الفنصميممنليستتقاليدمنفيهلماضحيةفوقعوا،يتممقوهلملجهلمرادفةالعروبةوعدوا،عربيةحضارةبوجوداًلدعوةهذء

بينالطلاقفكانالعبالياًلمصرعنداللغةفيوففواوقد0الاصيلتبعتالادبلوجهخمالصةتكونانلايمكنولاغراًض.والنداوةوللصحراًء

الحياةلغةعنالنعدفيمغرقفعبير.شعرهمفيوالمضمونالاسلوبانهالدعئانتحاولفئةنشرهاعلىويقومجديدمنالد!عوةهذء

اًجنبية.مصادرمنجاهزااستلموهمستحدتومضمون،العصرهذافيالعربيللثراًتتتنكرلانهاالاذلكوما"الحديثالشعر)تمثلومدما

بسيطاننومانفسهالوقتفيوكان،واقعناعنغريباشعرهمجاءكلهلهذامجرىمييضعها،رأيهافي،وحدءوهذا،الحاضرةالعربيةوللحياة

الاسلوبيعدولا-مثلا-عقلسعيدفشعر.العربيالشعرسيالىفيللحضارةصفيقاشتماالفئةهذءشعرفيوترى.الغربيةالحضارة

كصجاغةالمجردةوالككلالغصنيةالمعانيصياغةيستهدورالذيالتقليديه!.حضاراتمنالعربيالشعرقفيقباهامافاماندثارعلىوتحسرااًلعربية

فيوالبناء،الشعروحدةيزالفماعندءالبيتاما.و.نجميلزخمرفعلىابولاني"قالانافرارهاباحدوالرعونةالصفاقةبلغتوقد

فيها.ننتاطنفتقدجامدةبراقةوقواًلب،لفطيةهندسيةمايزالالقصيدةافرادبينليىانهالغريبومن.(9العربيةالحضارة-الحضارةهذء

قوالبفييثرلاماكلالانسان.نجاربمنونفتقد،المتوهجةالحيويةجامعافهافيعاشمنمعرفة،صميعةمعرفةاوصوباعرفمنالفئةهذه

كما،الثانيةالحرببعد،التجديدمسالهطلتانفكان.الهنسعة.المختلفةستوياتهافيحياماوعالىومتاحفهامسارحهاوارتاد

وكسر.القديمالبناءتحطيمتستهدفانيجبمعاوله،تجبلمنكافتفييسهمونالذينالعربالقوميينالشعراءبعضيمتعضومندما

الشعربينالقائمالسوروهمم،الواقعالىور!ماالتقليديةالعبارةماهوننشرالفربحريهعملاانناجوابهايكون،الفئةهذءمجلة

ثم،وعمرنابلادناواقعفيالانسانتجربةعنوالتعيير،والحياةالقليلويغموالنسنةتتفاوتومنا،معهاماهوننثركماالعووبةضد

عر.كلفيالانسان!جربةالىذلكعيرالنفاذ.المغرضةدعوتهميسزقناعاالمجلةفيبهيسمحالنيالعروبيالشعرمن

الضجةوهذه،الئانيةالعالميةالصببحدل!بنانفىوالثمعر-سانكشفتانمابرحتالخدهةهذهولكن.العرييةالقضيةعلىوالجانيه

؟اًلمنثورققالقصيحول.المجلةمقفانقطعواالعروبيينالشعراءلاغلب

نتاجكلعلئاًلكلاماردفثمالشعراءئقافةعناولااتحمثاناود-جوالاستخفافالمقاومةمنحصارسلبنانةالفئةهذءحولويقوم

الذيناو،الجددالشعراءنقافةفيالنظرمايلفتوابرز.الشعري-مجانيةخدماتمنتبذلهممابالركم،يومبعديوماعليهايضيقوالتهكم

قدامتمتلابقيهمثقافةضرلتالتي*فاتانتلك،يتجددواانحاولوا.الصحففيالادييةالصفحاتعلىللسيطرة
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1!ضقيالؤطررفىفىال!اا!ت!ماعل!

.9591و91ع5بينسنواتخمسقرابةباستئناء-فانهم.وارهباًوسعمجالعلىنجبهاوشاتثقافتهمالى

الخط،هذافيتس!يرلبنانفيالعامةالوظائفانانجرايعنيثمهـئب!مومهمانفصلواولشعب،بهالاصفلونبلغةيكتبون-منهمالللة

في"يرنشرونولايؤلمفونولالايخطبونأشخاصايدبممابينتينانوهوالوؤتفيوهم.يجهلونهاالتيبحضارتهالخارجمنيلتصقونو،همومه

وررما.المواطنيننخبةايديفي.تكونانينبغيانهامع(،1الشؤونجميعهـنبهاجهلهميز،بالتيالضربيةالحضارةالىصبوةيذوبوننفسه

الاشتغالاًلموظفينعليالحظرفيالحقبعضاللبنانيللمشترعكانممفدمبهملكلالساذجالبسيطصبوةانها.العربيةبالحضارةجهلهـم

للاريبخىتسسيءانعادتهامنفهذه،والحزبيةالسياسيةباتئ!ؤونويأخذوا،اًلفرببماًلادبمجلاتمنالثقافةيلتقطواانعجبولا.بعيد

الحف!يشملحين،.القانونهذاعنهيدافعحقأيولكن،نفسه.والتجديدالسبقغايةذلكفياًنمنهمظنا!يخهايظهرزبمببأص!ث

الموظفينقبلمنف!االبثطرإبئفيويضع،واررق!ةالاديبةالئؤونقلتاذااؤسوولا.اعمىتقليدذاتيةاًصالةبدونالتجديدانوفاتمم

الادبيللانتاجعرقلاتمنوراءهاتجرهوما،"الكتابيالاذن"عقنةللانطباععرضةجعلهمحضاريوليتموالفنالفكرفيلاميةفريسةانهم

حصرها.يصعبببدخلواالااوروبيشاعردحممنلايخرحونفتراهم.غريبوافدبكل

الفكر،اهلمنونفر،الكتاباصدقاءبرمعيةحدتالاعتباراتهذهاًاتلاحقةل!لانفعالاتمعرضانتا!مكان!م!ومن.اوروبيشاعررحمفي

اًهـتيارئثريعهذافيا!ظرا!ادةىلى،لبنانفياررما!ةورجالوبدت،بلونطبقةكل،ملونةطبقاتلكبدادفحصتهانت.فاذابالاخرين

وتفيره،الثقافةومنار،المئرقفيالحريةمنبربوصفهللبنانإسيءدفعتطورهمفيفليس.الالوانمتعدد"ملفوفط"كانهاشخصياتهملك

سثيووفيؤهـماوأرسخ،العدالةروحالىاقربهوبما.فعديلهاوعلى!زنلدليلناجمان.حتبمطبيعينماءفيهوليسالداخلمن

العحيحة.اًلد!قرا!ةوما.الغربيالشعروراءمتسكعامنفعلايزالمالبنانفيالشعران

أذز؟،ارز!ا!ةورجولا!كروا!لظبا!3امدؤاء!لافيانلظعلواداديالمفارقمعنىانتلىفقدا!الاهذاًعلىغالبيتهفياًلمنتاجدام

قريب.و!تفي،والمنتترعين،اللبنانيينالمسؤولينلدىصاغية.سزونامقنىشعرااممنثورةةقصبالشكلأكانسواء،الشكل

بة

!!صءابر!وص!ض!سبمبكاالادبلانتاجيرعرؤلاللبئافيالتشلايع

الجنوبييلاقليم

يئانلد!مدرلممئئانالتنراًعيمرسوم91ع5سنةالثافيكانون7بتاريخصسرقدكان

.(1الرقمويحمل،الموظفيننظاميحدد،اًللبنانيةالعكاموقيعن

محمدالدينمحييالاداباراصانه،الخامسةفقرتهافيتنصالمرسومهذامن31المادةوكانت

المنصوصالاحوالخلافيماحرةمهنةيمارسانالموظفعلىيحظر"

والفني،الادبيائرفباستثناء،الخاصةوالانطمةالقوانينفيعليها

خارج،اكنيةوالمدارس،اًلعانيالتعليممعاهدفياًلدووسواًلقأء

والمسشمدةمنالمذاتبةاًلفكريةبالمجهوداتزاخراقديماالنقديناديخنا".الرسىالدواماوقات

بالاسماءوزاخر،الشعريةالمنظرياتعنالمتعددةبالمؤلفاتوزاخر،اليونانبئريخصدرولصفسنواتاربعوبعد،55!اقانوقهوهذا

تمامابيمثلمن،للقصيدةالفنيةالقوالبقواعدأدستاتىالكبيرةالفقرةتنص،ا12ًالرقميحمل،اخراشراعيمرسوم9591حزيران12

والجرجانياًل!كريهلالوابيوالاءهيقتيبةوابنوقدامةالمعتزوابنبئييقومانالموظفعلىيحظر":مايليعلى،فيه15المادةمن*ولى

ماهوبقدرايرضاناقصولكنه،وزاخروغنيضخمتاريخانه.ونجبرهمبالاموريشتغلان-ا:سيماولاالنافذةوالانظمةالقوانبنتمنعهعمل

..اًلادبيهالفنونمنيعرفلمالقديماًلص-بيالتاريخانفالواـضح،كذلكما،حزباًشارةيحملاًو،السياسيةاًلاحزاًبالىينضماو،السياسية

والنقد-اًلمسارهذاايضاالنقديلتزماناًلىرعامما،الئحعرلحوىخطباوزار.نه،في.المختصالرئيسمنكتابياذنبدونينشراويلقيماو

فعورفت-الابداععلىكليااعتمادايعتمدالهبممنى،تسلقياكانالقديم."الشؤونجميعفيمؤلفاتاوتصريحاتاوهقالاتاو

اًلنقادوناقش،اًختهاالحجةوقارعت،بالنطزياتالشعريةالنظرياتيعزل"بانالاولىفقرتهاثينفسهالمرسوممنلأ3المادةوتقضي

والعفلالمنطقمناساسوعلى،اجانااكثريةمناساسعلىبعضهمواجباتهباحدىفادحااخلالااخلاذاالتاديبمجلسمنبقرارالموظف

وكل،المناقشاتوكل،المؤلفاتهذهكلولكن،اخرىاحياناوالعلمالمادتينفيسيماولا،النافذةوالانظمةالقواننفيالمحددظالمسلكية

العربيوافنلأالتاريخ،وحسبالعربي.بالثمعرخاصةكانتالنظريات."اًلاشتراعيالمرسومهذامن1هو؟ا

رصسدالىتلقائيايتجه،الحديثالناقداًندرجةالىالابحاثبهذهيمارسانلايشنطيعالموظفالاديباًو،اًلاديباًلموظفانمعناهوهذا

مخدوملاله،الجديدةوالقصائدالشعراءعنوالكتابة،الشعردواوينرئيسهيرضلمفاذا،المختصرئيسهمنكتابيباذن!الااًلادبيةموهبته

منالتقافيالتاريخاستعارةالىلايحتاجوهو،ها!للةنقديةبخلفيةكان،كتابياهذارضاهنفسهعلىيسجلوان،"اًديبا"يكونان

يتجهالمديتوهوالناقديخنجهحيناما،،ومليزخمتاريخهلان،الغربوذيمه،وتقديرء،رئيسهللوديثثنان،*ديبالمو!واجبمن

والميوللأ،والتأثرية،البلبلةفهناك،حديثةعربيةروايةالى-اجاناقانونياتعرضوالا،والناسوالطبيعةوالكونوالمجتمعللحياة.الخاص

الادبيالعملعلىلتطبيقهابكاملهاالغربيةالنظرياتواستعارة،و*هواءوالصرفالتعويضفيحقه"ويفقد،للعزلومنه،التاديبلمجلس

وناررا.اخرىاحياناوالارهابية،احياناالغرابةصفةلاحكامهيعطيمماالمادةمنالثانيةالفقرةتذصكما،اًلنحوهذاملىعزلهعند"والتقاعد

بهايباشرالتيبالدقةالمملرصدفيالروايةاوالقصةناقدماينجح.اًلمرسوممذامن73

..اعباء.الشمرناقدلبنانفيتأخرتقدالثقابخبةالحريةقضيةانثانيةجهةمنيعنيثم
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يى1!ضالؤطررفى!سما*!الخلماعلىا

اوروبا،فيفكريةتربيةتربواقد،المصينةالفترةهذهيعيشونالذيننغبيريةاشكال،واًلمرحيةوالروايةكالقصةالاخرىالمفنيةاًعمالنا

افكارايرحملمونهناكمنوعادوا،وانكلراوامريكافرنساجامعاتديب"الموجورةالموثرالقوكياالشكل،بعدتأحذلم،واقعنافيجديدة

،وكانواللفايةوغريبةبل،المستوىعاليةنقديةونطريات،للغايةمتقدمة.والادراًكالددالةمنبكتيرتيرالطهذابالمغةلابدوهي،الغربفي

ركلفنينيستطيع،فيوحسبموجهايصبحانيمكنهاًلناقدانيحسنونالانجاهؤقدانومن،الضعفومن-القصورمنتعانبىمازالتاًلاعمالهذه

الادبمصافديادباينتجونيجعلهموان،والمبدفيالابداعينقداًناراتوافي،الادكاركدراسةالاساسيةاًلمعرفةواًفتقار،اًلفنيةوفقدان

كنصوص!أيمليسالعربياًلنقدانهؤلاءونبسي.واكملالاوروبيالانسانيةالذخيرةبتأمينيسهمماوكل،والاخلاؤيةواًلديئيةاًلفلسفية

لكوريا،نصلحكما،الارجنتينفياستخدامهايمكن،والانجيلاًلتوارةخنى-الغربفييوجدولم،للمبدعبالنسبة-الفنيةلا-والارضية

بكل،الاوروبيةالمروحعنحضاريتعبرالاوروبيالنقدانايضاونسوايتجاهلوالذي،رسامااو،مسرحيااوكانروائياالمفنانهذلك-الان

...وتجاربورموزوسياسةودينومعهوماتواخلاقفيممنما!بهامو!جةعلىالاعتمادكلويعتمد،بأكملهااوروباوثقافة،اقهثقافة

تحويلاتهماحدتتهااقياًلبلبلةتحمضانيمكنالنقداس!نعارةاننسوا،يوجدلنوأحسبه،الغنانهذايوجدلم.مصقولةغيراًومصقولة

..المنطمةعيرالمتقافيةالاحمالومن،المعانياًلمتصوفالالهاممنمزيحاًلاب!داعيفالفنان

!ذابطريقوحضار؟،قراءانهطريقعنوفنياتاريخيا،يحياهااًلتي

.فرلنقاترجمةبهذورهالعمليه،اىدتاتقولجبمابهبرىللجنةمكناًلاعماصحيحلنقديةلولمر..وعالمهوبوطنهبالاخرينوالعصبياًلجسديالو!ب

اللجنةهذهلمتلامكنلو،هناكمنواخرهنامنمؤلفاوببس،بأكملو!فادةمنييرافائدا،غربيفنانكليكونانذلكبعدكريناوليس

وذلك،ووردفينقادا،المثقفينتوعيةفيممتازادورالادت،تقوماندويداالمفكرءزركأ.شحيةتاريخهو،الاوروبيالفكرفتاريخ.اًيضاالفكر

هـمبالهمت!بعاجوالخلقسوف،اكثرهفيالئقدياكراثترجمةلانكاناذ،والاخلالمحية،والعلمية،واًلالمحتصاديةالسبياسيةعزلت4،رويدا

وا!روفالوافحمستوىعلىالمئادشاتتصبحوسوف،والادراكالعصور!ياول،موحياابداًعياعملايقدمان،القديمميالفنانيكفي

ع!ىمبنب،غيرهاو،المذهبهذااتياديصبحذلكوعلى،والمعهومان!بهفةرض،وأحاشس،وا!كاراءصابشحنةفالفنان،الراهنة

يهامفكراعمالوترجمت،ا!لمجنةقدمتهااكيالمذاهبلمعطمومعرفة!حص.ومعرمة،خبراتواشد،قرائهمنوعيااكثر،بمون

ودلاسفها.الامزاج!زرادتهـد،الم!مرالعفورهذااجلمن..ذلكاجلمن

متلا،الاشنراكيالوا!عيبالنقديناديعندماالبعضفان،الاناما!التالةلمسفيهبالاؤكار،الى-رحبهبةوفي،الحديثةالروايةفيالفني

المذ!به!اجذودعنعهدناالنقديةالادضعريامحتبارهكلبضعلاب!فهرضنينفسهالشعرانبل،وحدهماًلفلاسفةعلىفاصرةكانت

الواقعيالنقدهوفما،تسمعادنالايلقى-ندالهفي-وهو،وخطوطه..مضىفيمابهايعديركنلمافاكاويجوب،الامكار

بنف-د-الاساسهداعلى-ننادجم!انايضايصلحوهل،اًلاشتراكي0....،..

0.؟إاسمهكانكصفماشقدو1..موحهراسمابىرلملمصبرالاهممامالىلنهفال!ي،!حدهااوجوديةأالملسعهلكشولم

..ينقذانالفنانعلىيحتماوروبافينفسهالموقفكانفقد،الانساني

،الاخرونلقرأهالماشياءقراواوقد،اوروبامنيعودونالنقادكان..ولرف،المومفهذاعنلتعلنالوجوديةالفلسفةوجاءت،نالانظ

لتمبج،اعتنقوهاالتيالرئيسيةالافكاديستخلصوأانحتىيحاولواولمالاشنفادةكيعيهالىهوجها،الاوروبيةللحضارة؟كسيةالاهتمامكانفقد

..موجودةالاقناعامثانية"حوفيعنوعزله،حيوفيلاءنصاصالطرفيخيروالى،الانسانمن

اصىل.فباروهو،اورولامنالمقادمنظرغر،اخرتار!اكوكاناًلانس!اننجثبتاضىجهةمن.بسهمالمصنا!يالعصروكان،وتمرداته

.....البترانيعنيدلكوكان،اًلخصوصيةوسعاداتهمطالبهفيوتجميد.

والقاووةاعتبارايضعولا،النقدفيذاتيماهوكلالىينتد،شعانتديدةجوازراًتفقياًلى،الصلاقيلئد،دةالهةمشاريعمنيتحولون

..مستورةذا.نيةيخفىانمانقدكل.لالنصعملا،فلسفة.ء:...الا.
لعدولم،ءننميبايين!يعدلملاله،داضياس!انوكان..التمسخ

..الدرا!اوبالتنو،جديرةالئاءالتيارهذايقدمو"منيةاعماللاوروباقدمت،الظروفهذءوفي..بعد،قيمةمالشيء

الاخلاطهذهوبين،القد"مالعربيالنقدبينانفصامحمتوهكذاسارنر،بوللجانالحربةولروب،والغثيانكامو،لاليرالغريبطرازمن

النطريةتعارضتعندما،ايضاتناقضوحدثبل،اًلحديثةالشائهةوشت.هقهالفاقد،الاوروبيالبطلتاريخمنالمرحلةهذهلتسجل

فتخلى،)1(الاوروبيللشعرالحديثالمفهوم،معللشعرالقديمةالعربيةلجرحظانالاودوبيللانسانامكن،الانحتى،اًلمتمردةاللحظةهذ.

00!ة3القدالثكلمنالشعراءمؤلفاتذلكفييستوي،حديتنقدأقامةفياليهاالاستناديمكن

مشتركةاًصولاإوجدواانالعربيالنقدتاريخكتبواالذينيخمكنولمهذااو،بالفلسفةلاابانيوانا،اخلافيموقفهذا:يقوليعدلملانه

مؤلف-،تذلكفييستوى،حديتنقداقامةفياليهاالاستناديمكنانتعلملانه،ذ!يقوليعدلمانه.0سياسياولستسياسيموقف

ومؤلفات،"العربعئدالمنهعيالنقد"مثل،مندورسمداًلدكورشفالقدبمةالفكريةالافطلاقنقطةان..يعيههوطالما،هو.ملكهنالكل

اًلانطلاقنقطة،هيهي،وكيركيجوردباسكالحتىالاولىالمسيحية

ابرالىنق!الحرممطالشاعر!احتانلظنمنهـ-طيء(1)مرتبطة،الفلسفههذ.ولكنإ.إيموتالانسانان:اوروبافياًلحديثه

...عبءإذنهوعبم..:مبشراجواباتعطي،اوروبافيالشاملالموقفمع

يدصهنسكلجعلببمالحدا"يكتهثمفلعد)يماالحرلثسمريمموفيبهااألعرلصعيقعىلحظرثيا..جديدمناحيااًن

هيبأوروباالرتبطةوالئقافة،بأوروباالمرتب!النفداناذ،للقصيدقالفنانلان،الاعمافىهذءتبلغإمالعربيالشرفىفيالفنيةاعمالنا

العرطورواالذينانننسىاًنيجبولا،النطوربهذاعجلتالتي،بلالفنيةالىموجهاهتمامهوكل،الانسانوعنالتأريخعنمنفصلهنا

الانكليزيلثدمرممتازونبزاء،والبياترأوالس!يابكفازكحقيقةالمربيالمسلمةهذهعنحتىيتجاوزون،القصةوكتابالروائيينمنكيمراان

...الممديثالكباروالنقاد.والمصادفة،القارىءجهلعلىويعتمدرن،الالاسية
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1!ص!الوةلى!طفى!مااا!صماعل!

لقيامفهل،المبتديءالفنانالا،ذلكعملعلىيجرؤؤضانهناكوليس(الحديتالادبيالنقدالىاًلمدخل"مثل،هلالغنيبممحمدالدكور

وقيمة،جمالااًكئربعالميعدال!انان؟إ..النشءبتقويمصلةجماغهالنصوصبعفيلت!فقأو،العربيالنقدلتعريفمؤلفاتكلهاكانتفقد

اصباغا..لوحتهيملأالذيالسرياليالفنانتى،ذلكيصنعوضانكل.هئاكو5هناقيلتالتياًلهامة

التوقعهذاعنيفصحونكلهم..والدرامائيوالقاصالروائيوكذلك.....1..-.
،وليسعجزاستحاله،بالعديملحدي!المربيالنالدوصلاستحاله

..عظيمعالمالىالواعيالنزوعوهذا،الملتهبا،امريكااوانكلترافيالنقرممرخيانفلممروف،ركض"شنحالة

واختلافهمالمكاملتنافضهمعلىاوروبافيالمحدثينالمنقادكلفيالنقدتعريفالىلا-مؤلفاتهموراءمنيهدقونكانو)،فرنسا

اًلواضحة:النقطةهذءمنيبدأون-والادراكوالتذوق،النظروجهاتديالصغيرةخطوطهامنيسنتخلصونهالنظريةمننوعايجادالىبل-بلادهم

متعادلينكهربينتعملفيهنرةوكل،ومكنملمتحدكيانالفنيالعملالمؤرخاناي.المؤرحيدىبيناكلنمالهاحتىتطورهاويبينونالقديمفي

زمنمنذانتهتقدالاوروبيةالنقديةوالنظريات،والمضمونادفنيةهما..عنهايد!ا!عالميالنظريةمنطقيبينلمكيالنقدتاريخيكتبالنقدي

الىدجعهناكالنقادواخلاف،الواضحالامرهذابازاءقرادالىذلكاجلمنهوكما،اوروباهيالنقدتاديخيكتبونذلملأ+اجلمن

الادبي،النصفيالاخلاقاعتناراتفيهافدخل،وهامةععريةمشكلات!ق!..الكشفاوالتعريفاجلمنلا،هناكاًلفلسفةتاريحيكتبونايضا

التجريدية،والامكار،والمرموز،الكاتبوحرية،الالزاموت،كلارخمنكلعجزوفد،تملأانبدلاوثغرة،ممقودةحلقةهناك،اذن

...وهكذاهذهقظلت،عالثغرةيسدوان،الحلقةهذ.يستكملاًنالعربيللنقد

معتكفونعندناالنقادكباربمضانوهي،واضحةالامرهذادلالةبينالأدببماًلولسط!بنقومالتىالمتاكللكافةسبباالاساسيةالمشكلة

لنشوءالاساسيةالقيمةهيفماوالا،الادمالردودعناحياناويصدرون..والمندعنىالنقاد

ورفسض،النقادجمميةمئاهضةتكنلماذا،المربالنقادجماعةدامت،بالنابلالحابلواختلاط،النفديةالفوضىظلفي

001آرائهاالدكتورولضم(الممربالنقاد)جماعةاحدالمحما،نقديانجماعتان

عواهنه،علىالكلاماطلاقوهو،ذلكمناخطرهوماايضاوهناكوالدكتور،القصاصمحمدوالدكنور،عوضلويسوالدكنور،مندور

وهل،والقراءالمفكربكلامةالبسيطالاحساسصتى،الاحساسبدونعصطفىوالدكتور،اًدقطالقادرعبدوالدكور،هلالغنيميمحمد

،رشديرشادالدكورنشرهاالتيالكلمةهذهمنذلكعلىادلالرحمنوعبد،شمنانومحمودالمعداًوكيانوروالاساتذة،ناصيف

ةرجالو-بكل،الاخرىالجماعةمن،عليهاالاحتجاجاهميةو!اتتجماعة)هيالاخرىوالجماعة،عمارةوابراهيمدوارةو!ادفهمي

الق،وممرفةوامتيازادراكمنبمضهمعننمرفماوبكل،المثقفين...وآخريندشدبممرشادالدكتوروتضم(النقاد

هدااجلمن)بعنوانالجمهوريةجريدةديرشدكليرشادالدكنور..-..

اًن)إ(ا"ا..واًحدفتبمءوالحقيقةالجمالا):(افالاد--ةةامتالعملبفنيةرفيرسادالدصركلفبانتعولالاولىالجماعة

لبضع،المئاقئنمةفواًعدوأسع!،والتارلخالفكريتحاهلالدكنورعببهوبناء،والنسطحالشثليةفينقدهت!مقطسوف،وحسباًلادبي..

.0000001ءنجاهللعدم،الوضعتصحيجبهسؤوليةالمربالنقادجماعةتقوم

اهيلذمنسلكيروضحالجمالاًلتبميفسط(رءوجنلالحقيقههر،روفماسناهبم!وليةقرثادالدكوركالمحولالىالدمموةهدهفيااستدووقد،اًيضاالمضمو!

...دالدضرخاصةحقيقةهيام،الفلاسفةححرأهي؟..اخلافي:(2/1/6191الاثنين.الماءفييدة)جماغهتعريففيرشدي

.هولئجيمهيردالجداسهالادبهيمحاولةحرالنفادجم(عةتكوينفيالفكرة"
،أ!ما!اام

ارساءالىيرميوهدفنا.فنةاسرعلىالادبهدابتقييمودلك

هذهجازتاذا":وخ!.سسفاهذءعنففللا،اخرىجملةوهارموضوعيةوحدة3الادببمالعملالى.ننظرقواعد،-لميمةقواعدعلىالنقد

اًلفترةهذهفياطلافتجوزلافهيمضىوفتايفيالحراسةهوكماالادبيالمملترىانوتحاولالمضمونمنالشكلفيهالاينفصل

فيهنميشالذيالجديدالمجتمعلان...المربيةالامةتاريخمنالجديداًلمجتمعتخدم-فنيةأءمالالىمحتاجونقنحن..حقيقتهعلى-

الذيالمضمونوهذا،اثنانفيهيختلفانيمكنلاواحدمضمونلهاعمالكلشحكمفياًلتيالفنيةالاصولعلىكنابنايدلانوي!جبعنهوتمبر

وبالتالمياًلقوميكياننامنيتجزالاجزءاًاصنحقدانثورةاًرسلنهالمضمونعلىالفنيةالاعمألتقييمفييقتصروننقادناانلمفنية،والملاحظا

الاشتراكيالديمقراطيالمجتمعمضمونوهو،منافردكلىكيانفي.الذيولكن،جميمابهنحسوالواقع،الواقغهوساًلمضمون.فذط

وبحريةبالطبيعةاًلمضمونهذاًمعنتفاعلفنحنولذلك،التماونياهملحاداذا،الفنيالخلقعمليةهيفنيعملالىالواقعهذايحيل

"...كاملة/1،اـ..بالاعدامعليهلحكمناالفنيالمملفيال!يةالناحية

أاللونمذاهوال!مالوانواي(أالفقرةهذءتمنيماذالالمارض،واحدستعنفصدرانالجماضينأن،حقعن،والملاحظ

اليهايدواًلتيالفنيةلتبرير-افهمماحسب-محاوللأانهاالاهمامهذا،اخرىمرةوالمفمون،مرةبالشكلالاهتمامالا،فية

ولاالتبريرافهملاولثئني،وافهمهاالمحاولةابررانا)رشديالدكتورتكاملالفنيبأنالمممليمترفاقالطرفيتانطالماجدوىبهـددنهواللي

اننااذ،للغايةوانشائية،للغايةفقيرةمحاولهوهي،(ادركهناقشها،كالازلقديمةاًلممركةهذهانوالواقع،والمضهونالشكلبين

الرباطهوما،ولكن،الاشتراكيالمجتمعوجدرىالثورةبجدوىنؤمنوعبد،المالمامينمحمودبمدهوناقشها،الاولىكتاباتهفيالمقاد

لديموقراطي5"لاشترابرالمجتمع)وبين،جديدنقدالىال!عوةبين،هنااًلعملاـعتبارالىفيهاالرأكيوانتهى،القويبيانهمافي،انيسالعظيم

.؟اقحاماالموضوععلىاقحمالذي(التماونيفالعمل،ومضمونافنية،وجسدادوحا،ومتفاعلاحياجسماالفني

إ..غايةمالغراو،خافيةلغاية،عواهنهعلىالكلاما*لىولكئهمنوفيها،افياءاداقعمنفيها،المرلوتالطييةكاللوحةالفني-

الممليظلولذلك،اجزاء(المثال)منوفيها،اجزاءالواقعوهم

التمم!افم!ةعلىفعلاكتوبحدومنموالنقدجمالمبنيئهلاخرصىكلتطلهفائها،يرمقحقا..نفسهالوقتفيلهاوصقلا،.اًلحماةكلنتعبيراالفني

القالرعبدالدكتورآمنهل؟واحدةجلسةفي،هكذا،الاشتراكية،رشدياًلدكوريقولكما،حرفياالواقعينقللاالوافعي(لفنانان
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الع.بىالؤطررفىالم!مافيا.لنمهت!اعل!

جدريااًففاقاهناكانطالما،اًيةماالابرداًعونجر،العربيالنقدلخيرهـهـاتخالفمواؤفلهمانعرفالذي،المعداويانورواًلاستاد،اقطا

..بينهما؟إ.مقدماتوبدونفجأةالنظريةبهذهآصتا!ل،الراصالموقف

التخطيطبلصراسةالجماعتببنمنلجنةنقوماًنالئهايةفيواقرح؟الاشتراكيةالواقعيةباسمتسمىاكباكقدوفيالنطر/فيهذههبىما

وزارةمعوالاتفاق،اًلراعيوعلبمعوضلوبسىالدكتورانوضعهالذبمماوما،وطننافيالتابىبخيتسلسلهاواين،"ضطقهاوالن،اصولهاإنأ

..الفوائداًلجزيلالمشروعهذالتمويل،والارشادابثقافةورين،فيهنحياالذيالمجتمعبينالنظريةهذهؤيا!عللاؤةطبيعةهي

اًلمفقودةالحلقةهذهعلىالعثورفينفكرانالمستحيلدنانهاذ؟؟فربيةنظرقياستعارةمشكلة

وعميقةواسعةاًرضيةهنالثتكونانبدون،عئفنا*دجمطالنقدفيا!عرباً!اد!اعةبهاًؤتنعتوؤد،الغيبعالمفيذلككل

حجربررلزباويةطييةرالااًلتيببىمرهبماد،ربتعدالنقدكباًنلافجاجةخهاةتامةاًلنقادبينجمعتاًلتبالوحيدةالجلسةكانتواذا،بهوالتزمت

..سقوطهاوالعلمهذالضهضةفيالقاريءحقهوينى،نظرووموجهات(بتطوير)كفيلةالعرب

العرسةاًلامةاعرهـاًنولكنني،!-أمته9طاءرمشروعانهفىبنمقتنعكنة،دحق،3!وابنبل،اًلاصراناكقادوحق،المعرفة

...؟.،الابانةاًلدتف
الفكرترجمتعندما-واجتازتها،الارمةبنفسالآدبمفيمكت-........

مثقفنرحالأاقالضاواعر!،ثدلدةوثقهعالةالىونا.و-باحش،حطو!لهاقضجلمدعوهةرابر"الاتاوا!عيهاا!

.........بروحي!ماالنظر)ةهدهتفتوصهاًلمذيالهترعملبةاروالمعروف،الاصل!وطنها

يدونزالواوما،داهمشهواؤتنعواالمشروعهذافيفكرواصرلنو.....الا
......،اتط--رحم(تهااكثرصور/ممادكأيراء!ه!تدي!"اًتالمجافي

تحقمقه.ءلىللعملاستعدادهم10.مذ.5+

لي--دؤ-امتاتيالمعركةالىشرنو/!عى،كثيرةلكعلىوالاسله

محمدالدينمحييالقاهرةالتةيىلالىا.فباءهادعامما،ا!عوةاهده)منظهكا(وبين،نخاتثالوريا

كالفن،ورابرقاوصة9اداالةنصوربعصءلىوالموارقة،حددهامن

-.اًلتيالموحاتاءهظم3ائتلةدبل،والتإرإ/ديوالرمزيالسريالبى

،0691اًكتوبر(جابريآرتابرركنيو)فيا!وفببتالرسامونعرضها

ا!رالا!لم!م8ىلافىدىايواقعالرألمالبةوفن،الا-ودوالانهـنراميليالفنبر--مونهلواكاالذياكوعمن

..........وخلافهالمر.برضة

صبحياًلدينمحيييلادابلمراسلتعدلاًن-ذانهوطئهافي-الاشتراك!بةالمواقم!"اةصطرتلقد

وتحتمل،التعسفتحتملنظرإةلانها،عوجها.تقوموان،صفوفها

منابتداء،الشماليالاؤليمفيالادبتادبخالىعاولنظرةتنبئنااذىأادقتفي،وصبازدهرتاًنه،نفساًنيجبولا،اًلطغيان

.والادباءاًلادببأموريتعلقفيماسيءاًلاقليمحص!اًن،391سنةواءللامهابفنهااًدوباعلىثادكتاتوراً(ستالينجوز.إف)فيهكان

عليهتعدوخى،ثمارهباعطاءويبدأالكتابمنجيليئضحمايكاداذ...ورجاها

التالثالعقدحوانيففي.ويغيبقلمهمايجفوسرطن،فتننهمهاًلاياموصدهالاخلاصولكن،فيهمفكوكفيامرالجماعتيناخلاصىان

صليبا،جميل:و*ساتذةالدكاترةمنكلاًسماءبرزتالقرنهذاءنفلا،الحديثالعربيبالنقدالنهضةهوالغرضكانواذا.يكفيلا

شكيب،اًلشايبفؤاد،ريشةابوعمر،فيصلشري،محايريصلاح،اًلانيجديفمالإا،متاصرةاساليببلالباعذلكالىئتوصلانيجب

0وغير!م..الجابرييجديماذا،للموضوعوشعصبببنالمشكلمتعصبببنالىاًلنقادتفرقة

سكاكيني،وداد،ءهندآويخبيلظهروالخامسىالرابعالعقدبببئوما؟االاصيلالعلعيالنقدمنتماماخابيةادضفيذلك

ودعد..*دلبىالفة،قعانينزار،العحمليالسلامدد،مصطفىشاكراً...01
........لاصدار،للئشركبرىدرمعويتعاودون،لنماديتهـاتتلاالما

لهذء.ببقلم..الحزيبينالادباءوبعضاًداًبطةادباءظهر.591سنةالكباهـللنقادكاملةترجمةمع،الاساسيهالنقديةالكتبمنسررملة

بعضفيواخرحينبببنتظهرخافنةاصراءسوى،ولغيرهاالاسطءهـبر!ولذ!درلاولذا1)1(والامريكيالاوروبيالفكرفيأثرواالذين.

..والالبللفكرفادحةكسارةوهذ...تختفيثماًيتكليممناسباتالنقدبلآوالتيارات،الحديثةالافكارلمتابعة..اًلادبيبالنقدخاص"

ولوميبملفللبمالهأدبيةتقانيدفلإإكىحسالكنبىاًلتانثمعالحجبلخ!اكلو!اءالقد)بمةالعربيةالنقدكتبتصرلالماذا.أ.الغربفيالرئيسية

والمعالجة.اًلنظرفيسوا.عمامقطوعابربلنطاد؟..اولععلىمئهاالاستفادةلتمكنرخيصةطبعاتفي

دئراإ*لمالت!الفوضىهذهمن*دبيالنقدلانقاذةعديدمثروعاتهناك

طلاثعيتكومن!لالجددلثعؤولا!ملىخلوجبليفيلم!وصم!(لهيينفا!العمالواناتاًلى،جةومحت،اشراًلىوالى،تمويلالىمحتاجةوالمشروعات،فيها

شعصيات-بكونواانويحاولؤنالعالميهالثقافةبتياراتيرتبطوناًدباء.للربحزطلبهاوعدم،اًلسلطةاًمانة

*دبراءمنزمرةلكلاًل!ويابجالوبحثالتفصيلاًردناواذ!.ادبيةمنحتهاالتيالجوانزبهذءللمفكرينتقديرهاعنادولةاامربتلقد

البورجواذبما،المجتمعسهراتفييئتقونالصالوناتأدباءأنوجدناوافتراص،اتةاديربهذاواكقفببنللكتابكياناخلفانهابل،!م

اًلعفيق،الاستحسانمنجووفي،جدراناربعةضمنقاجمويعرضونالجبوظنتتحدبان،الراعيعليالد،نرورالناقدصوتمعاكفامنهو

بعيدة،باقةزكرفتةكنئاد؟تمجردوانتاجهم.ؤضيةبلاادباءانهم

مايبحثونبقدرقراءءنلايبحثونوع"،ثههي5،دبهم،المطابعحبرءنا)!ككورينحوزةفي!!تخلىعلىن!ميوسفمحمدالدكننروا!ني)1(

.مستمساتعناود-ىكمرحهلةتنفطرفيالبدءلحسلحالراعىوعلي،عرضلويحى

يصل!ونفانهم،اًلجدبعببنالكتابةالىينظرونالدينالادباءفئةاًما؟مصيرهءووما2المخططهذااين.اوروبافىاكقديالفكرلضجمة
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(ا!ض!أ3الؤطرر-فىال!ا-فىا!اكل
طلبواالماديةللفائدةوسيلةانهعلىالادبالىينظ!ونلالذين.أليها0جد،هـةاخلاىالىودعوةقنيهوقيموصنعةوجهدثقافةعنانتاجهمفي

اًلىينظرونالذيناما،المالتجراًلشهرةلانالادبيوالنفوذالشهرةحريةاجلمنالجيلمعركةفيالاولالصدامصفيح!لونانهم

ببعضبالاخلاصر-اوقنعواكلالمنافعسثيلهافيتهونغايةعلىانها!دبتحللكتاباتهمففي،مجتمعةقيودمنالفردحريةاجلمن،اجتماعية

سنابكتحتيضيعالادبوكاد..يكتبونهااًلتيللكلمة-الاخلاصالمفهوماتاقذارمنتطهركتاباتهموفي،الجنسعلىالمفروضالتابومن

.والاخلاصالفائدة؟الحياةيحبجيلايكونونانهم.الفانيةوال!دنياالانسانعنالرجعية

يتبادلهاوالاتهاماتالشتائممنسيلتحتيقعدمشقلصحفوالقارىءالتياًلنكسماتان.جديدانسانسبيلفيجديداادبايبدءطليعةجيل

منيجعلاشيالادبهواًلشابالادباًنمتناسيناستثناءدوناًلجميعصنعلهموءالىتعودالعربيالعارمفيالثوريةالانتفاضاتكلبهامنيت

ملساويتها،ويعرضاًلحياةمصارعةالىيدعو،وعبادةدينااًلحياةيحوي،فنناقضمتهافتمخربالداخليبئاءهان.العربي*نسان

اًلحياة،تحملهالمذياللامعئىوجهفيالوقوفالىنفسهالوقتفيويدممومستعبدلانسانالسياسيةالحريةقيمةفما.الخيبةبذورصميمهفي

يرفضالذيالادبهوالشبابوأدب.معناها*نساننضالمنويجعليتحرران!يستطيعالفردكاناذا*جتماعيةالحريةماقيمةأداخلهمن

القرونصروحويهدمالاجتماعيةالمواضعاتعلىويتمردالقديمةاًلتقاليدقيالقديماًلعصورسيئاتكلعلىالمحافظةعبوديةومنالكبتعبوديةمن

الاةفلنحوتطورسبيلفييثورالليالادبئهوالشبابوأدب.الخالية،ومجالهمجديدةتربيةمعركةهي(لطليميين6الادبامعركةان.والجديدة

اكتصرقيمبناءفيويساهم،انسانيهاكعرللحياةشروطالىويدممو.اًلحاليالانسانوضداًلمجتمعضدالكفاحفيهو

كلعنيصدرالذيهوالثعابوالاديب.وتراثهاًلعصرروحمعتثؤمااتصالمنبمالهاخطرةفئةوهؤلاء؟المتادبينالصحافيينفئةبقيت

متحدياوحدءيقف؟ممنهيتملأ.عليهويثوربالتراثبرتبط..ذلكالمصحاؤقىانالمؤسفومن.ومستوياتيمطبقاتكلمختلفعلىبالقراءيومي

قيم.وفرضقيممحوسبيلفيمناضلامكافحا،ومجتمعهترائه.وللمحافيينرسالتهقيهينشرانبالاديبيليقبمستوىليستعندغا

معالموتتوضحإفموثم،ثورةكتاداتهبدءوفييلدابانىوالاديببصلمونمنفذعنيبحثونالوينالناشثينبالادباءعلاقتهمبسببأكبرخطر

مفهومذهنهفي.بستويحتىالجد)!ةاًلقيمتلكوتركز،الثورةهذءانتاجو!،فيهالينشروااًليوببةالصحفا!يجدونف!،اًلقراءاًلىمئه

جديد.لانسانجديدوالذواًقهالكيبرالاشناربمظهرالمبتديءامامالصحافييظهروبالطبع

نقعسوفاننااءننقد،المفهوماتهذهضوءعلى،مالكتبالىنظرنااذامجلةالالاتوجدكلهالشماليالاقليمفيانعرفناواذا.الرصين

قبةءانهم؟انشبابالادباءأين:نسالنظل.وسوف.!ازمةفيتصدرجريدةكلابانتذكرناواذا،"التقافة"مجلةهيواًحدةشهرية

نفر2فيالقرلىتثيرانمناكثرشيئاتفعللنتجريالتيوالمهاتراتيرمادسهالخياتأثيرمدىنقدراناستطعنا.اسبوعيةادبيةصفحة

الادبيالواقعهوهذاداموما.والادباءالادبمنالقرلى..القارىءالادإببمستقثلوعلىالقارىءلوفىعلىالمتادبونالصحافيونهؤلاء

.ويى-ىالسودفينفسهاتطرحلتيالاقلاممنكتيرانأملانلنافليس.مهمتهمبمستوىليسوااكثرهمالمؤسف-اًنومن.الناشيء

كاءل،لجيلالحماسةاما.ا!كلامبعضمنفرد،كأفلتاتاتنظارالالناالبقيةوبين،اًلطالعبناًلادباءمناـلجديةالفثةبينالفرواوضجولكي

الخيبة؟اًلىبناتؤديؤانهامن.النفسعلىالانطواءمننوعالادبانباستمرادنذكرا!ينبغي

..كثيربخيريبشرو!متهاكلالجيلهذاانذلككلفيوالافهـاروالتإرباًلاحداث.بصهرداخليمنولوجضمنالحياة

كأنسان..كفردالاديبمميزاتوله،الادبيةالشحصيةخصائصلهذاتي

انلممثوفىاو.بعطيو-امعتوياتهويستكشف،امالعاحياةمنالمصرهذافييعيش

بالادبوصولضرورةكائتهناومن.ويستئتجهيراءالذيمعناها

عنكناباتهفييصددالذيالاديب؟ن.الحا،تمنالاقصىالحدالى

اًلسودانيالادبعنمحاضرةالحياةزحمةفيالاضالحدالىبنفسهيقذفالذيهوالمعاناة

وافيمحمودحامد"الادا!"مراللمنسن3الشخصيةزاويتهمنذلككلالىينظر..والحوادثوالمجتمع

الادباءفريقان.موقفوتبنيمعنىواعطاءالتاملعلىالقصرةلديه

اما؟موقفايتبثواانويحاولوا،معئىيستنتجواانيحاولونيينالجي

الى"نجبلهحسن"الكبيراًلاستاذالثانولةالمؤتمرمدرسةدعتعمنالتعييرابنغاءدونيكعبون..يكمبونفانهمالصحابخبوناخواننا

.قرنربعمنذاًلسوداًنيا!دبعنمحاضرةالقاءلعرض،للشهرةطلبايكمبونكانواوربما.ازمةلحلعرضعناوافيمة

اًلسودانيين،المثقفينجيلومن،الخريجينصرئعمننجيلهوالاستاذالعواملهذملكن..دخلكللرفع،*جتماعيوضعهم،.لتحسينالذات

نهضتنااكنافهمعلىوقامت،ب!دناثاريخصنعفياسهمواالذينيرهعانائرسفومن..الادبيالمشوىحسابفيكعيرا!ندخل

نالونثمرالتاريخيةالفترةتلكنجيله*ستاذيزكوام.0الادبيةتحتيكمبونأنهم!"الشباب*دباء"باسمأصواتهمالناسهؤلاء

منملامح"كابهفاصدر،السودانيةالمكمبةفينصيباوفرلهايكونفيقصصهميفرضونا!جتماعية*وسا!فيويتجولون،الشعارهذا

تؤثركانتالتيالحواثبتسجيلفيهعنيالذي"السودانياًلمجتمعلايقبلونائمالاسكثيرالتي*مورومن!الجمهورعلىتلقىمحاضرات

من-يعطيناانواستطاء..السودانيالمجضمعوتوجيهنموفيالجميعماداممعهميتضامنوااـنالبافين*دباءمقيتطلبونانهم.نقدا!

بجده،اًلفترةكلكفيالمجتمععنواضحةصورة-الحوادثمذ؟خدلضغطتحتب!!الشبا*دبام"امعط!حنشاوقد!اللهبعون"شبانا"

..وسمينهغثة،ولهوءفقد..الادبوركثرةالصالوناتادباءمارسهاالتياًلفكريةالاقطاعية

القيمة:اًلمحاضرةهذ.فيماجاءاهمهنانوردانرأيناوقدوأنكروا،*دبيةالمنافعمجالاتكل،الكبيرةوظ!لفهمبحكمهؤلاءامتعي

وحرت،كميرةمواضيعبلمنيطافتالكلمةهذهلالقاءدعيتعئدما"وىن،وجهودمواهبمنمافيهبكلكاملجلامكائياتالوقتبنفس

لابنائيموجهالواقعفياكلمةاانتذكرتئم.للحديثأختارأيهالشعاروطرحاالماضيالجيللامكانياتمقابلاانكاراالجيلهذافعلرد

لنفسيارسلانمنخيرااًجدفلم،مايناسبهماختارانعل!وانالطلبهبعضوبحتلنفسه.بفرضاًلجبلهذابداانماولكن.الشبابالادباء

تلمذتنا،عنذكرياتعنتعملغيرفياًلهمفأ"نحثسجيتهاعلىيسعىاتيوالغاياتوالثقافةالمواهبتفاوتبفعلانقسمحتىالمراكر
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1!ضيىالص!لىفي!ماء!طاافمقئماعل!

(291عامثورةقادةاحداللهعبدمحمدعرفاتوالمرحوم.ووطنيةالزادقلةعلى،بهااضطلعالتيوالمهامجيلنااًجتازهاالتيوالعقبات

عنخوفاالميهاهربانبعدمصرفيا!بيضاللواءجمعيةممثلوكانلعنترينيات1جيلمنعورتملامحؤتكأابيفيكنتوان.اطر/قاووعورة

هادثم..الجمعيةهذ.اعضاءباخوانهفعلواكمابهالانجليزبطشكلم-ةاكثرفان،اساليبهبعضواخذنا،عببهتتلمؤناالذيالجيلوهو

مجلةبعدفيمااًلسسثمشركةفيموظفاالثلاثينياتفيلاىبعدكماتعملاوتفصيلفيفيالثلاثينياتجيلمنملامحتشحصاليوم

..اًلفجر.؟كرت

السمادةاعضائهابينومن"روفابي"فيكانتالاخرىوالجمعيةغردوقكليةذكريات

الراًيةجريدتحريررئيس"العتبانيواسماعيلميرغنياللهعبدالىالحبيبةاًلذكرياتذاتغردونكبيةالابتداءنقطةتكونانبدولا

يوسفوابراًهيمالنورعثمانحسنوالمرحومشمهابوودكتور"اًلعاممدرسةمناكثرتعنيتكنلمغردونوكليةخاصةجيلناابناءنفوس

..واخرونحمدوخضربكراًبووالهادي،سليمانالمعلمينمددسةالثانويالقسمبجانبويضم،ا،سمضخامةرغمثانوية

تنميةوهوالمتعلمينصفوففياخراتجاهبرزالطورهذاوفيتخرجالت!اًلعرفاءومدردة،ابتدائياصناعياوفسما،الشرعيوالقضاء

اًلرس!للوتباثلالتعارفعلىيحرصونفكانوا،بينهمالفكريةالصداقة..الاوليةالمدارسمعلمي

زميلعنرسالمةاحدميتسلمانغريبا.بكنولم.التقافيةالادبيةونعن2891عامبداخلياتهاكنا،قاسيةجافةفيهاالطلبةجاةكانت

كليقكناليهوالتعرفصداقتهينشدبعدوعن،بالاسهمالالايعرفهوالثقاقة،المعرفةتحاربالهـليةنجدبناواذا،والثقافةللمعرفةنتطلع

اًلكتابة.المجلاتيقراواانالطلبةمحلىمحرماكانانالمحاربةهدهمظاهرواول

الذيالثقافيالنشاطهذاانتقل،الانديةفإرةاشثرتوعندماهيواحدةغيرسودانيةصحفهناكتكنولم،المصريةوالصحف

باسماًلانديةدورالى،القراءةجمبباتباسماًلمنازلمقرهكانمعر/ةثقافيةمجلة-وزتهوفيطالبضبطفاذا"اهـودانحضادة"

عددكانمهماناديوجدانجداالنادرمنلمن3و.الادإيةاًلجمميات3،فا!-المعرفةمحاربةمظاهرومن..شد،بىاعقاباعوقبسياسيةاو

والدرسالقراءةفينشاطهاتزاولادبيهجمعيةيضمو!فهالمتعلمينتضمكبيرةمكتبةالكليةفيكانتان-المسننعمرونرسمهااكىاًلحدود

المواضيعمدودهذافيكل..المناظراتواقامة،الا!بيةالمحاة-راتواًلقاء،اًلطالبةاماممغلقةكانتولكنهاوالانجليزبةالعربيةالكنبمنالعدبد

الافكارلمناقشةالتصديمحرماالسياسةفياًلكلامكاناذ،اثقافيةاإ..مئهاينتفعونولافيهايجتممون

..كانواحيثماالمسنممرينس!ة-كلمموعاالموطنيةهـعفيهاكانالتيالبمثةمنالنودعبد.عبيدالاستاذعادانواذكر

الملقاةالوطنيةاًلمسئوليةبمدىيحسونكانواولهذا،قلةاًلمتعلمونكانالكذةفيمدرسوظيفةليشغلعاد-بيروتفياًلمدرسببنزملائهبعض

تلكفيإددوهانيجبالذيايواجبمعنىويدركون،عوانقهمعلىمنوقوى..الكليةفياًدخالهايرودكانجيدةكثيرةاًفكارذهئهوفي

الشعب.طقاتسائربينالوعينشرمنالفضرةر"-(دونجح.لهمم!بةقتحعلىإهملاناليه!وسلوابرالطلبةصلاته

كانتالتي*دإيةالجممياتهذهاحدىعنداقفانهنابيولجهـرالارليماء.هـاءوكان،الاسبوع!بىواحد.،وماًوريةإخصصلكيجهد

الب!دكسبةوما،الثلاثينياتفيالاجتماعيةالحياةمظاهراوضحمنةطلهاي.بالمكتبةاًلكليةاقساممنالنهائيةالفصولطلبة.بئتفعلكي

..النشاطهذاكلن.بقصىانعلىللعرفاءوالثالثةقضاةوالخامسةللكليةاًلرابعةالسنة

غيريمثلوارتادالدوببةمدنيم!رسةفياعملكنت،391عامفي،ولىالنودعبدعيدا!لىت،ذادخلفقدالمناسبةوبهذه،عنهاالطلبةبقية

منالموظفينبعضماتقدموسرمحان،بمدنيالخريجينناديالموظفببنمن2891عامبيروتجامعةمنبهاجاء"ابولباسكيت"السلةكرةلعهةمرة

..ادبيةجمعيةبتكوينالخريجين..قبلمنردينامعروفةتكنولم

الاسشاذلهاسكرتيراولوكانالجمميةوقامتقبولاالاقتراعووصرفهـ-ثوانالضغطوهذااًلحصارهذاًمننتحررانلنالابدوكان

محاسباالذالثيمملوكان،العامالرأيجربد"صاحبالعتبانياسماعيلمصرالىالطلبةمنقلةفهرب..للتعليموارحباوسعمجالعن

نابعداكتبةغرفةنرنجتمعواخذنا..بمدنياًلزراعةمصلح!فىوقد،منكرةجريمةلمصرالسفروكان..والثقافةالعالممناًلمزيدلينالواً

ثقافية،ادبيةمواضبيعاوكبمنمانر/هـنقاشهنناقشثمعلينانقفلالطريقوينالهمفيعليهملا)قبضحتىللتنكرعديدةوسائلالطلبةاًتخذ

يتخيلانلبعضنايحلوكانفقد..الخطابةعلىنتدربكناهذاوبجانبالماشيةرعاةمعيختفيبعضهمكان..ا!نجبيزيةالسلطاتتنبيل

حماسهمنزيدانونحاول،الثائرينالمواطنينمناًلالوففييخطبانهالت!الوسائلمنذبكغيراًلىاحدهمكأنهفيظهر،لمصرالمصدرة

فق!د..الخياليتحققاناًلمقاديرشاءتوقدهذااذكر..اشتعالا.بةتفاصيلهاويستوعبالمدرسينمنالكميرويذكرهايعرفها

حقيقةالشعبجماهيرفييخطبونالجمعيةتلكاعضاءوسمعتشهدتقويادافعاوالعلمالمعرفةمنالاستزاد.منالقاسيالحر.مانهذاكان

ذلمدمنكانفقد..*ستعمارضدالحريةلمعركةويقولونهمخيالا!مجتمعفيظهرتانفكان،اًلنقصهذاًلسبديعمللكيالجيللذلك

احمداخيراالوطنيةالثورءوقوادالجمعيةا!ضاءالكرربههـمنالنفرتضمهذهالقراءةجمعياتوكانتالمنازلفيالقراءةجمعياتالمثقفين

العربيةريةبالجم،9سفيرنا"مختارواممد"الفارجيةوزير"خيرمحدودةمواقيتفيكلفيجتمعون،الحيابناءمنالمتجانسةالمجموطت

."حالياالزراعيالبنكومديرسابقوفيبر)تونجبقوحماد("المتصسةانبعدللبحثخصصاللهبواًلنقاشاًلبحثويموراحم!مدارفي

نابعدالعروفةالانجليزيةالمصرية*تفاقيةوقصتا369طموفياكثريستعرضونوكأنوا..وعرضهدراستهلاحدهموكلواقديكونوا

مشهجاءوقد2491حوادد!عقببالسمودانمصرصلاتكلانقطعت.الواحدالاجتماعفيكتابمن

للسودانيينالوظائففيالاولويةتعطىانالاتفاقيةهذهنصوصاولالمصالىمنهااؤتقلتءأاو!امدرمانفيالجمعياتهذهبدأتوقد

..الدونتببناحمومنلهااخنبرللو!فةيصلحمنبينهميوجدلمفاذا..الخريرجينمنمجموعةتوجدكانتحيثماالاخرى

اننملمينموقفلي!تدادسوابمدني*دبيةاجم!يةااعضاءواجتمعالهاشماب""يحيىجمعيةفيامدرمانجمعيتاناحداهـمااشتهرتوقد

فيسيطووهالنصهذامنيستفيدواانيمكنهمويهف،ةالمعاووهـذءرمدالخارجيةوزير"محجوباحمدمحمدالسادةانذاكالبارزيناكلضائهاومن

.-هواكبر.مئهامبعمونوهم،الدولةبرالاهميةذاتالمناصبعلىاًللهوع:دمحمدوالاخوانمحمدالحليمعبدوالدكنور(9محام-السابق

..المامورمنصبهو*)ارةفيسودانييشغلهوحهويةثقافةالجيلذلكشبابالمعمنكانواودد،الصديقعشرى
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1!زيى.الؤ!ررلمحأالدع،فىالندمشاكل

وتأييدع!تشجيمهممنبهدفونالانجببزوكان.الحالفيعددناوزاد..واجبعنبحثايلقيان.نجبراحمد*ستاذعلىالجمعيةواقترحت

اًلوطنيةالحركةشعاراتوراءالسوداًنيونينصهرانمم،خوفهمللمؤتمراحمدالاستاذللجمميةكبالخرطومومن.المعاهدهبعدالخريجين

..المصريةيوميةجريدةاولوهي3-الئيلجريدةتحريريرأسوكانهاشميوسف

بعدفيمأاشدفانه،بدايتهعندالشيءبعصتمثروانالمؤتمرولكنالجمعيةباعضاءالاجتماعويود)مدنياالجزيرةلزيارةقادمسورانيفبانه

ليربطوأالؤتمرونابتكرهااًذنيالوسأئلهيفما،الثوريالوطنيطريقهذلكفيبحثهخيراحمديلقيانوتقرر،بالئاديحفللهواقيم..

الوطنية،المؤسسةبهذهالشعبمنظمةفيالخريجيناجتماعبوجوبالبحثذلكفيونادى..الحفل

يناديصوتكلجبمدنيالاوبيةالمجمعيةاًجتماعاتخلكلمنافرىمرةارلمجدبدةحمسئوليات!ا-واجهواكلمتهموتوحد،شملهمتجمعواحدة

واقيم.الر.باضي.اًلسودانبيومثم،التعليمبيومثمالادبيبالمهرجاناًولا..للخريجينمؤتمربقيامونادىالمماهدةبعد

لهودعوا..الادبيهالجمعيةشرؤءعلىمدنيفياًدبيمهرجاناولخبراحمدكلمةلينشرالخوطومالىهاشمإوسفاحمدالمرحوموعاد

والباحثين.واًلادباءاشههراًءعرؤ(تالمرحوميصدرهاكاناننيالفجرومجلةالنيلصفحاتلحلى

"لملنهواًلشعراًلوطنيةضر(لبحوثاًلجادنرفياليهرجانبرنامج،كابالمحبواحمدووـاشمومحمديوسفاحمدوقلإ"بعرامرهاوتولى

لي:حدثتطريفةقصةواذكر..ارتماثيلوبعضالففةاللوحاتبجانب.التئنفيوسف

ؤاحلىقاًلاسلامي!ةالفلس!فةمنجانبايمظررظاعددتقدكأتص!ةالطخربجيطبقاتكلمنبدا؟تهافيقبولاالفرةتلقولم

المستمعينطبيعةنصري،كناوزد،المعقللتقد،وهملاعجابيالمعتزلةكأاصوجهوعلى"ب!ريالخرطوم-امدرمان-ا!رطوم"المكة

اسببرنمستفما،الشعبمحامهمناًكثرهمتمعون-الموء.ابىحوثكلمكانالناديخربجوخالىوز!.بامدرمانبجينايخو!اديلجنةولرضتها

.ببم!قلممص!،الراددمنالم!معوقفلملنى2دقائقلبضعفيه،العاصمةشبابمنحغئةو!؟م،إهـيهمامناًلقيادةاًلمؤتر!رقيامغلت

التها.لة.عتىليواسنهعتللهاًموهااس:!رز!(برةمؤء:لأؤلمةفبرفيوابراز!،الف!ةلنجاحبالحملةبمدنيالادبيةالجمميةاعفاءورائ!ومن

اثقللقبسأحمللهوقلتلمحنباني!دلةىاًلىاً!ردت..اذتىولما..الوجودجزالى

الاقتصاد/بئالبحوثدوروجاء..صبراليوقالفىض!ث،متحدثبمبدلهشخيراالأولاجتماعه.بعقدوانبقومانالمؤتمروامستطاع

الافتصاديةادداساتبامعئياوكان،توبيوحمادا-ء-دااًك?كأاتلمىووبؤ"م0.الموطنسببلفياكضحيةوالفداءوحيليضههـمنهالاضحى

اجلاءـمخنىاحرىاًلىاحصائيةومنرقمالىرؤممناضاسبازالفمااسلازيةمنشيءالىالسويالسياسيالنشاظاتقلاًلخر.لجيننادي

.مستزيدالهاصفقواز،السرادومنطرهـ-قعنفشيئاشيثاور4تتهالسياشبةالافكارواخذتوالوضوح

هـنتسألواولاا*تمرمفاخر"نمفخرةكانوقداةعلميمايرومامأ..المنظمةهذء

امرق!ا.قلببىمنتنمحيولن،اًلتصورحدواواًلذيالعظيماًلتجاربالمؤتمر؟حييوهوالصددكلصادؤانودعلىالشاعرالمهئدسكانوقد

الثعبعلىطوافباولالقيامالمؤتمرقررعندمااذكر..الصورتلك:مطلعهابقصيدظابرتماءاولفي

مناطق،اًلىامدرمانسودقسمثاوقد،اًلتعليميومالتبرعاتلجمعاهرفهالروحهذااكبرالله

"شبالازقةتلكوفي..منطقةالمؤتمرأعضاءءنجماعةلكلوخصصتويعرفنياراميتذكرتاذا

الاستافىوالمرحوماناواسير،اءواننامنثحةيتقدمناوكانالمهبورةجوانحنافيسراننميهكنا

ينظرونسبقونيالذينرأيتاذ..اشبرولتصئدوىاًيديناوقيعفانواًلعلناًلاءهارالىاستحالحتى

..يلجوهأندونبالخطىيسرعونثمبالفجوةأشبهدكانداًخلالى:وهوعليهالاجابةمنبدلاسؤالبدروهنا

سميكةنطارةعينيهعلىوضع،هرماشيخافرايناوعفاناناواقتربتدغميبرزانلهارتضواوكيف،ا*تمرمنالانجليزموقفهوما

وامامه3قد"برش"علىيجلسكان..متسالرخلالهامناليناينظر!مهدهاهـىالوطنيةالحركاتوأدملىالبادحرصهـم

..وقدرنابالفقرينطقماحولهوكل..صغيرخلإمبصئعويقومسندانهقبإمقبلبمدني*ديبةبرمعيتنافيونحن3691ماممعاهدةقبيل

وسلمنا،عبيهفدخلنا،نتحاشاهاننحننردولمتحاشوءرملاءناانفييايقول*زردالنيلمدإريةمديرمنخاصةبرسالةفوجثناالمؤتمر

واحداقرشانقبلاننالهوقلنا،مهمتناعنوحدثناءوجوهنافيفهش:،يرغمالمامالسودانحاكم.،ولهسم!!سايمزالمستران

ورفع،("البرش"اًلىاًسرعخىحديثنايشنوعبكادوما..للتبرءفيكانفما،للاعضاءفيهاليستمعامسيةوقضاءالجمعيةزيارةفي

منمليهيحصلمافيهايضعكانصغيرةحفرة.ليجدمنهجالبافلىفيسايمزوجاء.العامالححمزيادةتر!انالجمعيةوسع

حتىعفانتاثروقد،يعتلروهواليناوسلمهكلهاخذءسرعةوفي،رزىواشمعا!مبةغرفةداخلالجمعيةاعضاءمعوجلسعاديوبمظهر،جلبة

"..دموءسالتفياشاروا*نجليزيةباللغةقصيدةكلماتاعدواوقد،بتحدثوناليهم

فيهاحكىالتيالوطنيةالمحاضرةنهايةالىنجيله*ستاذويجيءءلقلولم.بللادهمشؤونادارةفيالسودانيينمسئقبلالىبعضها

فيالمثقفونلعئهالذيالوطنيوال!ورالسودانيللادبتاديخيةترةالثقاقيالنشاطهدامنسرورهاًبدىوضه،واضحاشيثاالرجل

الاديببهاثوجهالتيالعبارةبهذهالمحاضرةوانتهت..اببلادتحرير.ويرتبطواالمتعلمونيتماسكانايضاوتمنى

الطلبةثابنلالهالىشنديفيوممن!ت،عاماحاكمامازيلىوسايمزذلكبعدالمؤتمروقام

منتجاربوعن،وبلردكموطنكمعنئصد!موغيريأناوها..."وكان.للمؤتمراجتماعاوللحضورسالموظفينمنقلة-نستعدونحن

يوصداو،يطردنامستعمرفلاامنبنكلنأنذهبثم،للمملسبقوكمؤضتتطرفانيخشونالحركةهذ.منوجلينالموظفينكباربعض

نااستطاعسبقكمالذيالجيلكانواذا..وجوهنافيالمعرفةباب.2491مامق!حايايذكرونزالواماوهم..وطنيتها

القاسيوالحرمانالرهيبة*جواءكلكفيالطملالاستقلالالىبنايصل:ضالم!المديريةددبرحضرائرتمرلحضودشندبمامنسفرناقبيل

هوفهذا..الجلألبمرهوبفوباجديداسوولناتبنوااناحراكمفمالحضىورسيثعبوناًلذينعنوتساكلالناديفياًليناوجلسبرفكس

فيلىلاحكموالتمصببراًلبناءدور..البلادمنكمترجوهالذي،لمدولىاظهرواالذين*خرينيفاجيءبالرجلواذا،يسيرةقللأووجدناالمؤكمر

..ا،وببرقويموخلق،عزيرواسععلمهذااليهوي!ثوايبمي!وءانواجبهموان،مجيدعملالمزتمربانالرضاعدم
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بافتتاجةالشناعراًبنيومالريسسهيلللدكتوربامتنانشمرناوقدصس

بالمسابقةالديوانادخلافرةعندكيولدتوقد،الآدابمجلةفيننبها..شء..البريدضدوو

كامر:زكريالم*ستاذوسالت،العببنذلكمئذ

مسابقةفي"ريفيةابيات"ديوانإشرادفيرايكما-ادباياهخرداك!مبببته،تكاليف..الخطعبيوس!ف

أالآدابصبخيالدين.محيي+دأبلمراسلى

:فاجاب

الفكمرةثبترعما،اندبوانيطبعانوالمهم،بي!ةفكرةافهات:تجاءفيهاااأانجا"غنوانها،ألقكيمالانكليزيالادبفيقصيدةقثاك

وبلمةوافضل.أحرمنةالباسطلمحبديحفل*أردت/انئيذهنيفيباقاويلشلهااقاريليم!غركولم،النفوسصغارعليكتقورراذا"

ذلس!كفيشاورتوقد.هسابقةفييفوزاًنكرامتهعلىللحفاظ.تبتدممها

غسانالاستاذين!لىؤعرصت،الفوةفحبذالعيسىسليمانالاستاذ...كراًهتهمعنفأمسكتنفسكوملكتكرهوكازا)

اليه،الباسطعبداءاصدزأقربمنوهما،سكافوممموحطهيحرفونوالادنياء،قلتهالذيالحقتسمعاناستطعتاذا"

فج!اء،الباسطلعبدالكيبرالاخلي2وأدسلا،المشروعفيفا،لداني...معانيهيلوونوالسفلة،كلماتك

ذهبتثم،ترددايبدونقبلاًلفكرةعليهعرضتولمااًلديوانوممهحياتكساعاتانفقتالتياشبيائكالىتنظراناطقتاذا"

الحاجاحمدالوزيرالاستاذقابلناثالزراتوزارةالىوإياه...جديدمنتبنيهاقمتثم،وتحطمكسر،صنعهافي

ليالامرؤشاورته،4طفوكمنذبهالباسطعبداصدقاءأخصيونسهذامنوالافضل..لحليهاوهاالارضفلكذلكمماثافىا500ً)

ااًهـيوانرضسخانالباسطعبدإخيهلىواقترعتامةموافقةور(فق"إ..ضيادرجلاتكونان

وان،بخطهالباسطعبدكتبهاالتيبالمخطوطةالاسةالعتف!وانالانوأرجريدةاهسكتكدماخاطريفيتدوراًلافكارهذءفلت

الباسط.عبداخوينقلهااًلتيالنسخةالمسابفةالىترسلبروسفاخراجهاغلىيشرفاتيااًلادبيسةالصفحةفيهاوابصرت

نس!"دؤخروءمحهعادثمكاملااسبوعاالباسطهبدأكوغابئيوعربيا،ديوانلهشاعرا*دابمجلةاًظ!رتهالذيالشاب...الخطب

فدو...المسابقةفيوادخالها،دابهجللأالىبارسالهوكلفنيبخطهمننفسيامئعاناستطعولم.خالدةرسالةصاحبانهيزءم

خممةاًسبوعطيلةيمملاًثمئهبخعقلفهلامتردداالكبيراخوه!لان..الشعريةومسابقتهاالادابمجلةحولتعليقاتهلهقرأتكلماامالات

به؟يقتنعلملمشروعبوسفجئونجن،الصوفيالباسطعبدالصد،وديواننجحوحن

صتىترثتبل،وصولهفورالديرواًنارسللمفاشيذلكومع..أئاوليادريسسهيلللدكأوروالشتائمالتهميكيلواخذالخطيب

المشروعفييعارضودم..وسوروادمسقادباءاكثرمشاورةأعدتالخطيبإوسفكانفقد،واضحكاقرأبل،وابتسماقرأظللتلكئني

الآدابمسابقةمناًلسحبانلبثمااًلذيخوريخليلالشاعرسوىبخرجالذياًلحاويوكأئهاًلمسابقةعناًلمتحمسةكتاقيفيلييبدو

.د.ووانفى.،وصعانيصلحمامنهالاختارقصائد.اعطانيبهـاناشفقكنت..وحلزوناتافاعيفيهومنارنبااذنهومنبيضةانفهمن

دونالىريوانلطبعالسعىوجوبعلىتمتمدللمشروعمعارضتهوكائت.تصديقهاثمالحوادثاختلاقالىيجرءاًنالتهو/ءهذامنعليه

سولىالذيمن:الامرمنجرةفيكنتلكنني،مسابقةليادخالهسبيلفيوالنفاقاتدبيلابواب!يالولوبممنبهارألىوممنت

؟الديوانبطبعيقوممقهىالىالاولكلثرينسهرفيجاكاألهذلك،العيشلقمةدحعيل

الى:يعودالمسابقةالىلتقديمهحماستيوسببتامرومدحةوزممرياالجزائريسبيدالاساتلةمعانجلمسوكنت،اًلها.فانا

"(ريفيةابيات"ديوانهلطبعيسمىانالفقيدالشاهرحاول-أوئ!بالاذاعةغالرالهذلك..ويشتميشكويوسففأحذ؟!كاش

سليمانلم*ستاذانتامرولزكرياليوذكر،غينياالىيسافرانقبلدمشقالىوعادففشل،اًلوفيروالمالالكعيرالربحينشداًلكويتاًلى

لكنه.الئشردورمعالموضوعهذافبىبالصلاتسوهـ.بقومالعيسىشاغرايبقلممحلهلكن؟دمشقاذامةمحطةليعملهاستئنافيبعي

لطبعانيستطعلملانهحزينوهوالباسطعبدسافروقد.يفلجلماصبحولذلك.شهرينعنينولىمالحورتهالمسؤولونأنتظراز،بعد

وسليمأنتامرزكرلاذلكعلىوهـلشاهد.البلاديغادرانقبلريوائهالخطيببوسفتبأكىوقد!الزواًجهلىمقبلوهوالعملعنمتع!

العيسى.اًذاعةكلديرلدلىلهيتوسطانمئهوطلبالجزائريسعيداًلاستاذامام

يطبعلنفانهبسرعةبطبعلماذاالدلوانباناًعتقادي-2لبنانالىفذ!ب!يعدلملكئه..اًلقديمعملهالىيعيدهكيدمشق

والدليل،اًلمهمةهذهالهاتوكلاناتئيتحقجماعةتوجدلااذ،ابدا...كرامتهاويهويعيدرمقهيسرعملاالادبيةالصحافةفيووجد

سنواتسبعفمنذ.السودبميونالسلامعبدديوانهوذلكعلىالامربهيطلو)م..التوفيقلهوتمنيناالعملبهذاجميعالهوفرحنا

ضاعالديواناًنالنتيجةوكلألت..تبرعاتوتجبيلجنةتشكلعاموكلاًلاولكانون،الاحديوم*نوارجريدةفبىكتباذ،بالسباببدأحتى

.الاي!كط.تناقلتهمالكعرةدلوانكتابطانهاالتحكيملجنةعلىببهيعتبصفيراتعليقا0691سننة

والبرهانوالاصغر.احمبراخويهوبلاخصالفقيداهلمو"فقة-03.الديبلوماتفيوهناكهنا"وتعرضهالباسطعبدالشاعر

الىالمقدمةواًلنسخة.اًلديواننسخمووالورثةالاخوينموافقةعلىادخالعلىوساعترض"كتبثم"ساموالانكل..والسبووتنغ

ادجهةومن.الاكبرانجبهبخطبلالباسطعبدبخطليستالمسابقةباذنذلككانسواء..مئهااكبرمومسابقةلي(!الصوفي"قصائد

خمسةمدةاًلفنيةبترتمه.شصرفواانالفنانلورثةيحقالقانونيةقرنحبته..دمشقفياصدقلالهبعضمنباذناو،حمصفيعائلتهمن

عاما.وعشرلنيوسفتدخلمنودهثت"..تحترمانيجبالتيهيوحدها

اصدقاءومعظماًلشمالىالاقليمفي*دباءمعظمموافقة-4وفحكتدهشتلقد!شئاعئهيعرلىولايخصهلاامرفيالخطيب

وحرصهـبم،*دابلداراحترامهمبسببللفكزةوتحبيذعم.الشاعر!يوسفمن

..الفقيدآثارتضيعالاعلى.وسولىاخرهاالىاولهامنعنهامسؤولانا،بالتفصيلفالقصة

تلك...المسابقةالىالباسطعبددووانادخالقصةهيهذهفىمعىتعاونوااًلذينالاشخاصاسماءواذكرا*دابفيهنااًذكرها

كانفقدذلكوس،شيئاالر!ببوسفعئهايعرلىلاالتياًلقصةاًلحقيقةوبوضحبكتباناسمهيردمنكلمنوأطلب،تنفيذها

البودافي"..بقفزانهضحكيشيركانالفاولذلك..لعرفلا،!رهـبما/:*مرمنأبينسوىفيما

عحافيكتابةانهاعلىاررفوعروولكابت"الىالامراولنظرتوؤدبانتحارعلموايومحزنواكما،شيءعلىدمشقادباءيحزنلم

روسفس2راننعلموكلنا.ال!ابةتشحقفكرةرأسهفىليسشيء51،عنهبالحديثا!راعةوبرام!الصحفاشلاقوقد،الباسطهبد
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صههه!6ههءههكا!ه!15"..الكتابةيستحقشيءمنيخلواًلخطيب

الصوفىسمنبتاريخالانوارجربدةفيادريسسهيلاًددكتورعببهردوحين

..-.....لعدالخطيبيوسفنججلقد:لاصدقانيقلت.691سنةاًلاولكانون11
لضب"عندمشقفيمراسلنارسالهوصول.....ذ....

ا!اط-ب!نرل6كما!اءن،"روورةا!ات"دبوانوللصفحةارالاسلجريدةالمشر!مناً؟صفحتهالىمرموقةاورمبجر

:4الالالر!لة.فىاوضورجلتهميكبانجميالهمالمئرفمن..عليهاوللمشرفالادبية

.0000001ادريسسهيلالدكتورمئلكيبرواديبقضل

تفولضيىلصوال!ه!وميزمعرحسماعببلطفقةلصوعدتىالصمورصحنوبهامحمدمنذيوسفعلىخفتدقد.حصلقدمنهخفتمادكن..

..............يوسفاًن.حدثماوهذا..يصدقياثمقصةيلفقانالبداية

م!رماللإدميه!ميد!لامناًلصممجمإديكإلهحيراؤديلطب!عوالماسطظنثم،المسابقهفيالديوانادخالقصةسهيلالدكنودعلىلفق

الصئحفوهضمحاولةلشدةونستنكر"الادا!))،وولةاًدصفحةنفىفيباذ،صحيحةاروضومعنافكارهأنيوسف
........:فوهفضلا،فقال؟سهيلالدكتورعلىيرد

وورو،ا!د؟وانلطبعءسروعكماًتمابمثونا!حيلوله،--ام!ابقكدخولفييرنحبلم،شاعرقضيةانها"

اًلسيدطريقعنالمسابعةفيللالتشراكفىيوانار!لئامنك.(3،هم،يطلبوهولم،اهلهمنذلكأفت،وطلبت..ميتافأتنركته

اًكباـلم!عئوبةبالقبمةاًقتناعنابعدصبحي!ديربئص!.ىنبهذا:!ينفييخلخص،العظيمالشاعرعلىالمفحموالرد

*!ش،أنا،رجوتهوفد؟الفقيداهلمنشيئا.لطلبلمشلاًدكتورااًن

."النسوان"اخبارعلىمقصوراالفنكاناذا،فقبل،مسابقنهفيالديوانيدخملأن،الفقيدأهلموافقةبعد

لهانواحدةمرةيزعملم،متوافعشخص،هدامرادوعدنان.جميعافشيناه

الخاليب،يوسفلكن...مهئتهح!ودفيالا،بالادباءاًوبالادبعلاقة..والادلحاءوالتدجيلالتلفيقمنلحداهذاعندالمسألهتنتهولم

منليسىمنالادبفييشركانتورعلاهـيهاكل"باع"وقهـداًلديوان..معرعلىيتباكى-دائماكعادته-الخطيبيوسفراجفقد

ليأخذحمصالىمرادعدنان،الخطيبيوسفاًرسلوقد..أهلهاًلصداقههذهيثيتانأتحداهوانا،الباسطلعبدعديقانهويزعم

الادبيبالجوومعرفةبالادباءصلةعلىمرادعدنانكأق..الادباءدأيسنواضابهيوسفيحترملاالباسطعبدكانلقد..المزعومة

الخطيب.ليوسفيدبجانمرادعدناناستطاعوقدإ..ومشاكله!االخطبيرسفتدخللقد:قذرةقصةذلكوسبب"ا!دباء"

الادبية"القرصنة")تعايرفيهاجاءتفقد..!واًهتوافقله6رساًلنقائىرجاءالاستاذعلىيتلاعباًنوحاول-ابضاكعادته-يعنيهلا

..(.الباسطعبددإوان"أقحم"حصئماادريسسهـببلبهاقامالتينفسهوفيدمشقعندجاءصديقنارحلوقد.دمشقفياًقاشه(يام

بمظهرحمعىفيالعامالراياظهرانهجولتهذتيجةكانتوقدعبدعلموؤد..الخطيب،وسفحماقاتبسببالمرارةمنكثير

...اًل!بوانصدوردون!رصبو!زا!بيولعفلثتائمءلىق9اواًا!ذلكبعدكلمهأنهفيوأشكيوسفمنوغضببالامرالباس!

كما،الباسطعبدبعرفهملااشخاصسؤالالىمرادءدنانعمدفة!نءكنابتهمنقرفت،بالامواتيوسفاتجارمنمللتوقد

علىتجر!مأحادإثلفقواخيرا...الادباءمنأحدا!أل!ألاتعمد.الاخلاقموضىمنا!مةلهيحقمناًخريوسفلان(؟اًلنشراخلاكية"

تلقىالذيالوحبدطهغسانكانولما.الباسطعبداصدقاءالسنةعلىيوسفحقدابابلادرسبيروتالىالميلادعطلةفيفل!بت

غساننعفرانلنافان،غيةيافيكانحينالباسطيدمنرسائل،ءماالباسطبدوذكرىاًصدؤائهنجانةالىبهدفعحقداالمسابقة

المرسالةهذه،طهغسانليكبوقد0الباسطلعبدح!ببمامد/قاهؤارضخذجعلمتهاكيالاسبابعلمتفلما،بهاجتمعاننيتيفيوكان

ا!رسالة:نصوهذا.حمعىادباءعنمرادعدناننشرهماغلىرداؤر"؟أكثروأناد!كأالىروت،الجمبعالىفيهاوراءالذيالموقف

691اًا!انيىنون7ادت".لوسفمركزان":لبنانفييعملصحافينيؤاللقد.واستياء

وبعد:طيبةتحية.الدبنمحيياخي".بثبضولم،التجربةتحتيزالماانه.ضعيفالانوارفيالخطيب

واصدقاءحمصادباء"اسمتهممنراء2عناًلانوادمقالأثارل!رولهذا.الجريدةفيداـئمامحررا"ا،نوارصاحب"قربحةسعيد

الاوساطجميعاستنكار،"الصوفيالاسطعبداًلراحلالشاعرهـامةقضايايتبنىالذياكبيراالاسنناذبمظهريظهرانبحاوليوسففان

الآداًب..دارعنالديواًنصدوربلهفةتترؤباقيالمدينةفيالادبيةاجلمنذلككليحاول...وفلانفلانفدصلبةمواًقفويتخذ

علىوبناء،اولااهلهطلبعلىبناء،الفقيدأصهـؤاء،ونحن".)ولالجريدةفيمركرهتثبيت

اصترامناالآدابتبلغوااننرجو،الديوانطبععرقلةعدمعلىحرصناوباعا!دقاءهوباعضميرهالخطيبيوسف.باعفقدوالن

الانوار..قصةتلفيقمنالشديدواستياءنا..الجببلالادبيلمئروعهامنذوالقو!بالادبياًلوعيتشرالتيالآدابمجلةحرمةوباعأساتذته

مقهىفيجرىحديثاأول،لائوارمراسلانبالذكروالجديرتثبيتهسبيلفيذلككلالخطيبيوسفباعلقد...اعوامتسعة

فيصحفيةآداًءواعتبر.،رفباتهدسب،عفويبشكل،اًلبرافيبلودراًهـث!بخسبثمنولثروه"!الانوارجريدةفيدائمامحررا

الفقي!دهعليهميتعرفلماشخاصالىالفقيدإصداقةونسب،الموضوع..العظيماللهص!در"!.ة!دودة

جانمبالىهذا.أحوثىوفىادسحلولوفرحانالحصنيالرحيمكعثد

..المذكورينللاشخاصلغويةاوادبيةصفةوجورعدم،جديادورايمثلالذيالمهرجشعوريشعرالخطيبيوسفلكن

طه"غسانالمخلص"وقد..ويفعليقولبمايزمنونومؤبدينانصارالىبحاجةفهوولذلك

موقفهووهذا؟المسابقةفياًلديواًنادخالقصةهيهذ.نجنابىبخارالاشفيفنشر،والمؤيدينالانصازحولهيجمعانفعلاحاول

اخرب.يوسفالا...يستنكرونحصادباء"بعنوانمقالا6191سنةالثانيكانونا

شرحوالى،شرحهاالىاضكلرتفقداًلفرةصاحباًننيوبماإ!مرادعدنانبقلموالمقال

اًللىينالاشخاصاسماءذكروالى،تنفيذهالابمستالتيالظروفانعيهميجب،هذامرادعدنانهومنالآداًبقراءيعرلىولكي

عليها.واًفقوا..وغيرهنوالعذارىوالمغنيات"والكبابىبهاتالراقصاتبأخباريهتموا

يداخلنيوئم..ومحبةصداقةلذكرىأفياننيأظنكنتلقدهذا،نفسهعنيكنبماحسب"فنيمحرد"هومرادعدنانانذلك

-ازالولا-وكنت..عليهأ!تالذيالعملشربمبةفيأبداالشكهـن!هـفقدالرطيبيوسفاناأكأبلغنا:!ا،داب"(*)

المشتركينسمعةالىيسيءلا،مامسابقةفيالد.بواًناشراكأناومن.إ.الئحهرهدا-ةطمتنيفى!1،نوار،جريدة
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بطل"عاكفاحمدالصفبرالبودجوازكط"و،!اللاتينيالحي"بطلة،ادبيةمسابقاتفياشتركواالحديثالسالمأدباءكلان.فيها

اكثريالمنهجفشلعنكنموذجبهمااستشهدتولكني."الخلييخان)هذافيواح!دأحمقيوجدولم.ومعنويةليةما،ادبيةجوائزوأخثوا

القصيالفننقدفيالتطبيقمجالالىينتقلعندمامنهجايكونانفيالافاقيناحدعليناطلعحتى..الاعوجاًلتفكرذاكمثليفكراًلما(م

قضايا"كثابفيمنشورانالمقالينهذينلان،شكبلامنيخطاوهذا91(ععاماشتركالهالخطيبيوسفنسيهل!ومماحكاتهب!راًله

ا؟،ا!شترابرالواقعي"المنهجنظروجهةمنمكتوبانانهمااي،"جديدةودراانالخطيبيوسفنسيوهل؟قصيدةلاحسناًلآداببمسابقة

الىادركتاي،الحقيهكأبعضقاربتانيفيشكو!،التاثريالمنهجلا،بالذاتالعامهذااشتركقد-التحكيملجنةاعضاءاحد-السياب

نامقانيفيدلتعندما،"الاشراكيالواؤعي))المنهجتأثيرماحدوفولمكنرهمنغواييشتركالم؟بالجائزةوفازشعرمسابقةفي

يكتبصحفياًي.بقدمكمامونتروجانيننفسيةيحلل"مندورالدكتورفييجدواولم،با*نةيحسواولماشتركوالقد؟وفيهموعزداباوند

0"ماانسانشخصيةبتحليلالاجتماعيةالريثورتاجاتلمدادريسسيلالدكوربانالخطيبيوسفزعماما..عيباذلك
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